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BACHELOR’S THESIS 

En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras 
inom AB Volvo, med hänsyn tagen till företagets 

logistikkrav 

Sammanfattning 
2011 var året då AB Volvos nye VD Olof Persson presenterade en omfattande 
omorganisation. Denna förändring var en bidragande faktor till uppstarten av detta 
examensarbete.  

Volvo Group Logistics Services (VGLS) är Volvokoncernens globala logistikpartner, vilka 
designar, hanterar och optimerar alla koncernens in- och utgående transporter. I och med 
omorganisationen har VGLS startat ett projekt gällande ansvarsfördelning kring tåg som 
logistiklösning. Som en del i detta arbete skapades ett behov av en analys kring logistikkrav 
och tågets möjligheter att leva upp till dem. 

De logistikkrav som identifierats som gemensamma inom AB Volvo är bland annat 
logistiklösningar i linje med kärnvärden, hög leveransprecision, hög leveranssäkerhet och 
hög informationstillgänglighet. Identifieringen utgår från kvalitativa och kvantitativa 
metoder. I realiteten innebär det att intervjuer med enkätinslag är de metoder som har 
används. Resultatet är sammanställt och uppdelat i två delar, järnvägstransporters 
förutsättningar och AB Volvos gemensamma logistikkrav. 

Utifrån resultatet har en analys gjorts med utgångspunkt i hur väl tågets möjligheter kan 
leva upp till de satta kraven. Med nuvarande infrastruktur anser vi att det är svårt för 
tågtransporter att konkurrera med lastbilstransporter. Tåg kan dock leverera en hög 
leveransprecision till en bra ledtid där rätt förutsättningar finns. Vår bild är att det för 
närvarande endast är hel- och blocktågslösningar som kan mäta sig med vägtransporter. 
Nackdelen med sådana lösningar är att flödena är volymkrävande.  

Tågets möjlighet att vara effektivt ur ett totalt logistikkostnadsperspektiv är individuellt och 
beror på flödet. Den individuella effektiviteten härstammar från godsets natur, 
transportavstånd, infrastrukturellt upplägg, volymer och godsets värde. Således går det inte 
att fastslå att tågtransporter generellt är mer lönsamma än vägtransporter. 

  

 

Datum: 16 apr 2013 
Författare: Martin Johansson, Olof Landin 
Examinator: Yvonne Lagrosen, Högskolan Väst 
Handledare: Henric Lundgren, Volvo Group Logistics Services 
Program: Industriell ekonomi 
Huvudområde: Industriell ekonomi Utbildningsnivå: Grundnivå 
Poäng: 15 högskolepoäng  
Nyckelord: Logistik, Supply Chain, Logistikkrav, Järnvägslogistik,  
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



BACHELOR’S THESIS 

 

A study of how railway opportunities can be applied 
within AB Volvo, taking into consideration the logistics 

requirements within the group 

Summary 
In the year of 2011, the new CEO of AB Volvo announced a major reorganization. This 
reorganization was a contributing factor to the start-up of this thesis. 

Volvo Group Logistics Services (VGLS) is Volvo Group’s global logistics partner, which 
designs, manages and optimizes all of the group's incoming and outgoing logistics flows. 
With the reorganization, VGLS started a project regarding responsibilities around railway 
flows. Within the project a demand to collect logistics requirements occurred. The aim of 
the thesis was to collect these logistics requirements and analyze the train's ability to meet 
them. 

The logistic requirements that was identified as joint within AB Volvo was for example 
logistics solutions in line with core values, high delivery precision, high delivery reliability 
and high information availability. The identification of logistic requirements was based on 
qualitative and quantitative methods. Interviews with survey elements are examples of 
methods that were used. The results are divided into two parts, possibilities with railway 
transports and joint logistics requirements within AB Volvo. 

Based on the results, an analysis has been made of the railway’s abilities to meet the set 
requirements. With the current infrastructure, we believe it is difficult for railway transports 
to compete with trucking. Trains can deliver a high delivery precision to a good lead time, 
where the right conditions exist. Our impression is that only unit/block trains currently can 
be compared with road transports. The disadvantage with unit or block trains is that they 
are volume demanding. 

The railway’s ability to be efficient from a total logistics cost perspective is individual for all 
flows and depends on factors within the flow. The individual efficiency derives from the 
nature of the goods, transport distances, infrastructural arrangements, volumes and cargo 
value. Thus, you can’t say that rail transport is generally more profitable than road 
transport. 
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FCL: eng. Full container load. 

FTL: eng. Full truckload. 
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1 Inledning 
Under Olof Perssons första år som VD för det svenska bolaget AB Volvo presenterades en 
omfattande omorganisation. Enligt ett pressmeddelande i oktober 2011 uttalade sig Olof 
Persson enligt följande:  

“Vi gör det här för att få en mer snabbfotad och effektiv organisation med större fokus på våra 
kunder och varumärken.” 

(AB Volvo, 2011) 

Olof Persson beskrev i pressmeddelandet att den nya organisationen införs från och med 1 
januari 2012, knappt tre månader efter att uppgifterna blivit offentliga (AB Volvo, 2011). I 
och med omorganisationen skapades den nya funktionsgruppen Volvo Group Logistics 
Services (VGLS). Den nya funktionsgruppen VGLS innefattar de tidigare divisionerna 
Volvo Logistics och delar av Volvo Parts Distribution1. 

Omorganisationen av AB Volvo har inneburit att fokus har flyttas från ett märkesorienterat 
(Renault, UD Trucks, Volvo Bus, Volvo Penta, Volvo Trucks med flera) tänkande till ett 
regionsorienterat1. AB Volvo är numera grupperat enligt marknaderna EMEA (Europe, 
Middle East and Africa), Americas (North and South America) och APAC (Asia and 
Pacific) (AB Volvo, 2011). I och med den nya bolagsstrukturen har VGLS ansvarsområde 
förtydligats1. Ansvaret som Volvokoncernens globala logistikpartner innebär att VGLS 
designar, hanterar och optimerar materialflödeskedjan för AB Volvos regioner och utvalda 
externa kunder (Volvo Group Sverige, 2013).  

Tågtransporter som logistiklösning har funnits under lång tid inom AB Volvo. Volvos förre 
VD Leif Johansson uttalade sig under sitt sista år som VD enligt följande: 

“The transport sector is crucial to the competitiveness of the EU. We need a long-term plan about 
how to develop sustainable and efficient transport.” 

“Volvo is in favour of strengthening and combining all the different modes of transport...” 
(VGLS, 2013) 

Enligt The Volvo Way är AB Volvos kärnvärden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. 
Dessa värderingar utgör den gemensamma värdegrund som alla bolag inom AB Volvo 
bygger på, så även logistikverksamheten (AB Volvo, 2009). Detta medför att alla 
logistiklösningar och beslut inom VGLS baseras på och ligger i linje med dessa värderingar 
(Ibid). För att möjliggöra ett långsiktigt progressivt arbete i linje med kärnvärderingarna 
krävs att alla beslut präglas av lönsam tillväxt och att totalkostnaden alltid beaktas1. 

För att uppnå önskvärd kvalitet, säkerhet och effektivitet använder sig Volvokoncernen av 
produktionsfilosofin Volvo Production System (VPS). Arbetet enligt VPS skall genomsyra 
hela AB Volvos verksamhet och finnas med som en grund i allt utvecklingsarbete.  

                                                
1 Henric Lundgren, Senior Project Manager Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-01-28 
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Som en del i arbetet med att reducera miljöpåverkan för att uppnå kärnvärdet omsorg om 
miljö använder sig VGLS av tågtransporter. Om detta ställningstagande, för att uppnå 
omsorg av miljö med hjälp av tågtransporter, ställs i relation till logistikkvalitet blir 
diskussionen genast intressant. Benson, Bugg & Whitehead framhåller att bristerna i 
tågtransporter för godstrafik ligger i ojämna ledtider med försämrad leveransprecision, 
behov av omlastning och större risk för stöld (1994). De miljömässiga fördelarna är 
däremot att tågtransporter är energieffektiva vid stora volymer och långa sträckor (Pewe, 
2002).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Som tidigare nämnts är Volvo Group Logistics Services Volvokoncernens globala 
logistikpartner. De ansvarar för och designar, hanterar och optimerar alla koncernens in 
och utgående transporter. Den omorganisation som AB Volvo har genomgått under 2012 
har även omfattat VGLS och deras verksamhet. De strukturella förändringar som skett 
inom VGLS kommer att träda i full kraft under 20132.  

Som en del i denna omorganisation har ett delprojekt startats kring ansvarsfördelning av 
järnvägstrafiken. Delprojektets mål är att dels förtydliga ansvar och dels identifiera 
möjligheter med järnvägstransporter framöver. VGLS har därmed också fått ett behov av 
en mer ingående analys kring vilka logistikparametrar och krav som föreligger för att en 
övergång till järnväg skall kunna bli en lyckad satsning.  

Volvo Group Logistics Services inom EMEA använder idag järnväg för godstrafik till sju 
olika flöden. Exempelvis Göteborg – Gent (Belgien), Göteborg – Umeå och Göteborg – 
Olofström. Alla flödena är volymintensiva och går tur och retur2. 

Examensarbetet skall bland annat identifiera och värdera logistikkrav för att vidare 
analysera när och varför gods bör flyttas från väg- till järnvägstransporter. Främst skall 
miljö och kostnader värderas och jämföras med koncernens övriga logistikkrav. Vidare 
skall en jämförelse göras mellan de krav som bolagen inom AB Volvo ställer på sina 
transportlösningar och hur väl järnvägstransporter kan leva upp till dessa.  

Det skall även undersökas om flytt av gods från väg- till järnvägstransporter bidrar till att 
AB Volvos företagsstrategi uppfylls till större grad. Dessutom skall ett resonemang föras 
kring vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en omläggning skall vara 
möjlig. Avslutningsvis bör valet av tåg som transportmedel analyseras där för- och 
nackdelar ställs mot varandra. 

 

                                                
2 Henric Lundgren, Senior Project Manager Volvo Group Logistic Services, intervju 2013-01-28 
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1.2 Syfte, mål och avgränsningar 
Projektets huvudsakliga mål är att identifiera vilka logistikkrav som är avgörande för AB 
Volvo vid en övergång från väg- till järnvägstrafik, för att därefter skapa ett vägledande 
dokument vilket skall förbättra och underlätta beslutsfattandet gällande transportflödes-
implementeringar med järnväg som transportalternativ. Mer konkret innebär detta att 
logistikkrav skall identifieras och att järnvägens möjligheter att nå målen skall analyseras.  

 
Figur 1, Examensarbetes position i huvudprocessen. 

Syftet är att rapporten skall bidra till uppfyllelsen av projektet fördelningsansvar kring tåg inom 
VGLS effektmål. Projektet är placerat i huvudprocessen för VGLS:s utvecklingsarbete. 
Detta visualiseras i Figur 1 där den gråa bakgrundspilen symboliserar VGLS:s 
huvudprocess. För att nå syftet skall de tidigare nämnda målen uppfyllas. Eftersom detta 
projekt är på en övergripande nivå där en organisatorisk fördelning skall ske är det viktigt 
att underlaget är inriktat mot generella logistikkrav och inte individuella flöden.   

Examensarbetet avgränsas till att endast behandla logistikkrav som kan inhämtas från 
partners till VGLS i Europa. Detta medför att endast transporter inom Europa kommer att 
analyseras.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 
I studien kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder att användas. Skillnaden mellan 
dessa kan enkelt uttryckt beskrivas som att kvalitativa studier handlar om fakta som går att 
beskriva med ord. Kvantitativa studier handlar istället om fakta som lättast uttrycks i siffror 
(Eliasson, 2010).  

“Det finns en uppsjö av metoder inom såväl kvantitativa som kvalitativa metoder”  
(Eliasson, 2010 s. 21) 

Fortsättningen av detta kapitel redogör för vilka kvalitativa och kvantitativa metoder som 
använts i denna studie samt den teori som finns kopplad till dessa metodval. 

2.1 Arbetssätt 
För forskningsstudier av denna karaktär finns tre vanliga angreppssätt. Dessa angreppssätt 
är induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att empiri eller information 
samlas in utan någon koppling till befintlig teori. Således görs ingen litteraturstudie innan 
arbetet startar, och inte heller efter det avslutats. Generella slutsatser dras av den empiri 
studien samlat in. Empirin och slutsatserna skapar tillsammans ny teori. Inom studier med 
detta angreppssätt menas det att empirin i undersökningarna alltid är sanningsenliga och 
generella. Således anses den teori som skapas av empirin och slutsatserna vara korrekt 
(Björklund & Paulsson, 2003). 

Backman menar att forskaren själv helt eller delvis utgör instrumentet i en kvalitativ 
forskningsprocess. Om han/hon läser vad andra forskare och lekmän tidigare sagt i 
området kan förutfattade meningar och fördomar påverka utfallet av forskningen. 
Backmans budskap är att “man bör gå nollställd och neutral in i forskningsområdet” (Backman, 
2008). Det induktiva angreppssättet passar väl in i Backmans tankesätt.  

Andra forskare hävdar däremot att måttliga kunskaper inom området krävs för att nå ett 
önskat resultat (Ibid). Det andra angreppssättet är deduktion vilket bygger på att kunskap 
och teori inom ämnet hämtas innan studien genomförs. Den grundkunskap som anammas 
används sedan i det fortsatta arbetet. Alltså ligger befintlig teori till grund för studiens 
resultat (Björklund & Paulsson, 2003). 

Det tredje och sista arbetssättet är abduktion vilket innebär en blandning av induktion och 
deduktion. Studier med detta angreppssätt pendlar mellan de båda arbetssätten (Ibid). 

2.2 Kvalitativ forskningsprocess 
Kvalitativa studier används enligt Björklund och Paulsson när en djupare förståelse för ett 
specifikt problem, en specifik händelse eller situation vill skapas (2003). Vidare kan 
kvalitativ forskning beskrivas enligt följande: 

“Kvalitativ forskning har ett överordnat mål vilket är att uppnå insikt om fenomen som rör personer 
och situationer och dessa personers sociala verklighet.” 



En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo 
med hänsyn tagen till företagets logistikkrav 

 5 

(Dalen, 2008 s. 11) 

Dalen framhåller även att kvalitativ forskning handlar om att få en djupare insikt och 
försöka förstå världen utifrån respondentens synpunkter, ett led i denna process är att 
visualisera respondentens "livssituation" och vad som kan påverka denna. Att få denna 
förståelse är viktigt innan vetenskapliga förklaringar och slutsatser kan skapas (Dalen, 
2008). 

Vid genomförande av kvalitativa studier kan intervjuer anses vara det absolut viktigaste 
verktyget. En kvalitativ intervju baseras på läran om tolkning av kunskaper. Kvalitativa 
intervjuer kan definieras enligt följande:  

“En metod för att utröna, upptäcka, lista ut, förstå beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.” 
(Starrin & Svensson, 1996 Kap. 12) 

Enligt Dalen finns det huvudsakligen två typer av kvalitativa intervjuer vilka benämns som 
öppna eller strukturerade intervjuer (2008). Öppna intervjuer syftar till att låta 
respondenterna kunna berätta så fritt som möjligt kring deras erfarenheter gällande ämnet. 
En öppen intervju är beroende av att respondenterna är villiga att öppna sig och dela med 
sig av sina erfarenheter. Ovana intervjuare använder sällan den öppna intervjumetoden då 
de enligt Dalen känner sig tryggare i att använda en mer strukturerad intervjuform (Ibid). 
En öppen intervju skapar enligt Alvesson en låg grad av struktur vilket kan medföra att 
respondentens totala kunskaper inom ämnet kan tillvaratas (2011). Detta då de får 
möjlighet att fritt berätta och beskriva sina erfarenheter. Det fria berättandet kan i sin tur 
leda till att intervjuarna får nya och spännande insikter inom ämnet. Enligt Alvesson finns 
det dock en risk att materialet från intervjuerna drar åt olika håll (2011). Därmed kan det bli 
svårare att ringa in ett resultat, då det finns en risk att den insamlade informationen är för 
spretig. Det finns också en risk att mycket tid spenderas på att respondenten berättar 
information som är allt för bred och i vissa fall oviktig för studien (Ibid). 

En strukturerad intervju bygger på en uppsättning i förväg bestämda frågor som intervjun 
avser att följa. När dessa frågor skapas är det viktigt att alla ord i frågorna har en likartad 
betydelse för alla människor. Lika viktigt är det att det undersökta ämnet eller fenomenet 
har likartad betydelse för alla. Slutligen hävdar Lantz att det är viktigt att alla respondenter 
får samma fråga. Detta betyder att alla respondenter får samma fråga och att frågan ställs så 
att den uppfattas på samma sätt (1993). Angående frågeformulering poängterar Lantz 
betydelsen av att skilja på värderande frågor och faktafrågor (1993). Lantz poängterar att 
vetenskapens uppgift är att fastställa fakta snarare än att fastställa värderingar (1993). Det är 
därför viktigt att intervjuarna meddelar respondenten att de förväntar sig att erhålla 
faktabaserade- och inte värderande svar (Ibid). 

Frågorna och upplägget för en strukturerad intervju brukar kallas för intervjuguide. Enligt 
Dalen ska en intervjuguide innehålla centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka 
de viktigaste områdena för studien. För att uppnå målet med en kvalitativ intervju är det 
viktigt att intervjuarna skapar intervjumaterial som ger svar på de egentliga frågorna, 
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materialet skall inte styra respondentens svar i en medveten eller omedveten riktning 
(2008). 

När intervjuer genomförs är det enligt 1 kap. 16 § i Lag om etikprövning av forskning som avser 
människa (SFS 2003:460) viktigt att forskningspersonen har samtyckt till forskningen som 
avser henne eller honom. Forskningspersonen skall ha informerats om:  

• Den övergripande planen av forskningen,  
• syftet med forskningen,  
• de metoder som kommer att användas,  
• samt att deltagande är frivilligt.  

Det finns också ett krav på konfidentialitet vilket innebär att alla uppgifter om 
identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående (Dalen, 2008). 

2.3 Kvantitativ forskningsprocess 
Boken Kvantitativ metod från början beskriver att en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder tillför undersökningen olika slags information och täcker in olika 
infallsvinklar (Eliasson, 2006). Kombinationen av metoder kallas triangulering och ger ofta 
en mer heltäckande bild än vad endast en av metoderna hade gett. Den kvantitativa 
metoden lämpar sig bra när enkla svar på strukturerade undersökningar efterfrågas, till 
exempel enkätundersökningar. En viktig faktor att tänka på vid användandet av kvantitativa 
metoder är att resultatet endast innehåller de infallsvinklar frågeförfattarna identifierat, det 
finns små eller inga möjligheter för respondenten att utöver svarsalternativen bidra med sin 
egen syn och sina egna infallsvinklar (Ibid). 

I Enkätboken förs en diskussion kring kvantitativa studier (Trost, 2001). Där framhåller 
Trost att samhällets bild är att kvantitativa studier är mer korrekta och tillförlitliga, mer 
värda samt ”finare” än den kvalitativa metodologin. Ofta väljs de kvantitativa metoderna 
genom slentrian, tradition eller socialt tryck. Trost hävdar dock att såväl kvalitativa som 
kvantitativa studier behövs och att de är lika mycket värda (Ibid). 

Tillvägagångssättet vid utformning av frågeformulär är likartat det som tidigare nämnts 
angående strukturerade intervjufrågor, se Lantz, 1993. Frågeformuläret kan konstrueras av 
de två frågetyperna öppna och slutna frågor (Eliasson, 2006). Öppna frågor innebär att 
respondenten själv formulerar svar. Öppna frågor ligger nära en kvalitativ 
intervjuundersökning och kan fånga upp ett stort djup i respondentens svar. Med tanke på 
att de öppna frågorna ger respondenter möjlighet att fritt komma till tals ger metoden ett 
stort svarsomfång, nackdelen med öppna frågor är att analysarbetet blir mer komplicerat än 
vad det vanligtvis är inom de kvantitativa metoderna. Detta då intervjuarna måste tolka 
respondentens svar för att kunna kategorisera svaren. I och med tolkningen finns det också 
en risk att intervjuaren missförstår respondentens svar (Eliasson, 2006). 
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I slutna frågor styr intervjuarna den som svarar genom att på förhand ange färdiga 
svarsalternativ. Detta arbetssätt har flera fördelar, däribland att svarsinnehållets relevans 
säkerställs. Generellt är dessa frågor också lätta att besvara vilket kan ge en hög 
svarsfrekvens samt att förberedelsearbetet av analysen är relativt enkelt då svarsalternativen 
redan existerar. Den största nackdelen med metoden är att det finns en risk att vissa av 
respondentens åsikter förbises. Detta kan delvis undvikas genom att lämna ett 
kommentarsfält under varje fråga eller genom att avsluta med ett fält där det är fritt att 
kommentera (Eliasson, 2006). 

2.4 Tillvägagångssätt 
Metodvalen i rapporten har valts och avgjorts utifrån projektets syfte och mål. För att 
uppnå rapportens preliminära mål ansågs det att det krävdes en djupare förståelse för det 
specifika ämnesområdet. Behovet av en djupare förståelse har fört examensarbetet i en 
kvalitativ och deduktiv riktning. Enligt teorin är intervjuer ett viktigt inslag i det kvalitativa 
arbetssättet, således genomfördes intervjuer. Intervjuresultaten tolkades och analyserades 
för att skapa underlag till uppfyllanden av projektets syfte och mål.  

Examensarbetets praktiska arbetsprocess förklaras i denna text på ett mer detaljerat sätt. 
Startpunkten för examensarbetet var att möten hölls med handledarna på VGLS och på 
Högskolan Väst. Slutprodukten av mötena utmynnade i projektets syfte, mål och 
avgränsningar. Dessa låg till grund för examensarbetets första milstolpe, projekt-
planeringen.  

Efter avslutad projektplanering genomfördes en litteraturgranskning. Trots Backmans 
invändningar mot litteraturgranskning valdes ett deduktivt arbetssätt. Valet av det 
deduktiva arbetssättet grundas på att en viss områdeskunskap anses krävas för att 
genomföra strukturerade intervjuer med det centrala ämnet i fokus. 

För att identifiera litteratur som hör ihop med ämnet användes sökfunktionen Primo vid 
Högskolan Västs bibliotek. Tillgänglig logistik- och metodlitteratur granskades överskådligt. 
Den litteratur som för studien ansågs som ”intressant” teori valdes ut för en vidare analys. 
Efter detta gjordes en granskning av andra examensarbeten med liknande fokusområde. 
Granskningen resulterade i nya infallsvinklar till valet av litteratur. 

Teoriförfattandet startades med att beskriva olika forskningsmetoder. Huvudsakligen 
användes den kvalitativa forskningsprocessen i examensarbetet. Trots detta beskrivs även 
den kvantitativa forskningsprocessen. Det ansågs att användande av den kvantitativa 
forskningsprocessen skulle krävas vid kvantifiering, tolkning och analysering av resultatet 
från det kvalitativa arbetet. Vidare valdes teori kring logistik i allmänhet, 
järnvägstransporter och lastbilstransporter. Teorivalet grundade sig i en ambition att skapa 
en teoretisk referensram som är tillräckligt bred för att inte missa något, men samtidigt 
tillräckligt smal för att få ett djup inom ämnet. 
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När tillräcklig områdeskunskap förvärvats skapades intervjuguider. Det ansågs nödvändigt 
att skapa tre olika intervjuguider vilka var olika riktade beroende på respondentens 
kunskaper och arbetsområde. En intervjuguide skapades specifikt till inköpsfunktionen, en 
till tillverkningsenheter vilka redan använde tågtransporter och en till tillverkningsenheter 
utan befintliga tågtransporter. 

Halvstrukturerade intervjuer på cirka en timme var genomfördes, via telefon eller vid 
personliga möten, med sju personer anställda på fem olika Volvobolag. Intervjuerna 
gjordes för att samla in kunskap kring Volvos logistikkrav och tågtransporters möjlighet att 
leva upp till dessa. Vid intervjuerna styrdes intervjun med hjälp av diverse förutbestämda 
fokusområden och stödfrågor. Men respondenterna gavs ändå möjlighet att fritt berätta om 
sina erfarenheter och sin information. Ljudupptagning gjordes under alla intervjuer där 
respondenten godkände detta. Ljudupptagningarna gjordes för att säkerställa att ingen 
information missades och för att underlätta resultatsammanställandet. Intervjuerna 
startades med en presentation av de fem översta punkterna i bilaga A, B och C. 

Anledningen till att halvstrukturerade intervjuer valdes var att resultatsammanställandet 
som tillkommer vid öppna intervjuer ansågs bli allt för omfattande. En risk med öppna 
intervjuer är som tidigare nämnts att resultatet kan spreta åt olika håll och att svårigheter i 
att ringa in problemet kan uppkomma. Vidare ansågs det positivt att intervjufrågorna skulle 
bidra till att ett resultatmönster skapades vid intervjutillfällena. Då flertalet av intervjuerna 
genomfördes via telefon skapade frågorna dessutom en form av intervjuagenda, vilket 
gjorde att både intervjuarna och respondenterna lättare kunde följa med i 
händelseförloppet. 

De utvalda personerna valdes utifrån AB Volvos rekommendationer på kunnig och 
tillgänglig personal. Personerna som intervjuades har erfarenhet av olika delar inom AB 
Volvo, allt från inköp av transporter till logistikansvariga inom de olika varumärkena.  

Resultatet av intervjuerna sammanställdes, analyserades och tolkades i rapportens resultat- 
och analysdel. Resultatdelen skapades genom en sammanställning av alla intervjuerna. 
Uppdelningen i resultatet strukturerades efter bolagens identifierade logistikkrav och tågets 
potential och problemområden. De sistnämnda grupperades efter bolagens tidigare 
erfarenheter och efter sju logistikkrav. 

I analysavsnittet jämfördes den tidigare skapade teoretiska referensramen med resultatet av 
intervjuerna. Vidare analyserades framtidsutsikterna för tågtransporter och hur väl 
tågtransporter kan appliceras vidare inom AB Volvo. Logistikkraven och AB Volvos 
kärnvärden vägdes mot järnvägens möjligheter för att skapa stabila och kostnadseffektiva 
transporter.   
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3 Teoretisk referensram 
Detta teoriavsnitt presenterar beskrivningar och förklaringar på begrepp kopplade till 
examensarbetets fokusområde. 

3.1 Vad är logistik? 
Det förekommer ett flertal definitioner av begreppet logistik. Ett traditionellt synsätt med 
bas i forskning och utbildning riktar sig mot att logistiken handlar om att “göra saker rätt i 
alla avseenden” (Lumsden, 2006). Begreppet logistik kan också vinklas mot en betoning av att 
materialflödet är objektet för logistiken. Med detta synsätt har styrningen en stor betydelse. 
Logistiken kan i många sammanhang endast ses som ett operativt sätt att flytta material 
från ett ställe till ett annat. Den mest generella definitionen av logistik är idag att logistik 
innehåller alla aktiviteter som skapar ett flöde av material från källan till slutkund. Detta 
synsätt brukar kallas för försörjningskedja (eng. Supply Chain Management). För att en 
verksamhet skall fungera krävs att samarbete och integration finns i kedjan. (Lumsden, 
2006).  

I Logistikens grunder sammanställs en definition vilken författaren anser täcka in begreppet 
logistik. Definitionen är uppbyggd på fragment av andra författares definitioner och 
infallsvinklar och lyder enligt följande: 

“Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har att 
göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt 
kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på 
kund. Logistik består av planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i flödet av material, 
resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas såväl operativt 
ansvar vari ingår administration, drift, och upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad 
såväl som detaljutformning.” 

(Lumsden, 2006 s.24) 

Det har under de senaste tjugo åren, inom många företag, skett en förändring av bilden på 
logistik, från att fokusera på lager och transporter till att istället bli en viktig del i företagets 
affärsstrategi. Modern logistik formulerar fyra utgångspunkter (1-4) som beskriver vad som 
menas med begreppet modern logistik idag (2004). 

1. “En utgångspunkt är att logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft 
och lönsamhet för många företag”  

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004 s. 11) 

Moderna företag agerar på en konkurrensutsatt marknad, därför är det viktigt för företagen 
att leverera det kunden vill ha till en så låg kostnad som möjligt. En viktig faktor i detta 
arbete är att använda sig av effektiv logistik. Med detta menas att uppnå bättre 
leveransservice och samtidigt sänka kostnaderna. För att möjliggöra detta krävs det att 
företag har en fungerande distribution, produktion och materialförsörjning som är 
koordinerade med varandra (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004). 
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2. “En andra utgångspunkt är att logistik främst handlar om att få företagets flöden att fungera 
på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt”  

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004 s. 11) 

Idag förväntas det att leveransservicen inom logistikbranschen är total, med detta menas 
det att inga transportuppdrag skall avvisas eller fördröjas. Dessa förväntningar har gjort att 
transportörerna blivit tvungna att skaffa sig en stor överkapacitet i sina transportsystem. Ett 
resultat av detta är att resursutnyttjandet blir sämre, men ändå nödvändigt för att uppnå de 
ställda kraven på leveransservice (Lumsden, 2006). Leveransservice är nödvändigt för att 
uppnå ett kundanpassat logistikupplägg men skapar samtidigt en negativ korrelation 
gentemot kundkravet på kostnadseffektivitet. 

3. “En tredje utgångspunkt är att logistik är något som berör hela företaget inte bara en del av 
det” 

(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004 s. 12) 

När ett beslut fattas inom ett företag är det ur ett logistikperspektiv viktigt att se helheten. 
Det kan anses lätt att fatta beslut om ”små” frågor inom ett företag utan att ta hänsyn till 
hur det ”lilla” beslutet påverkar hela systemet eller företagets resultat (Aronsson, Ekdahl & 
Oskarsson, 2004). För att illustrera problematiken som uppstår hämtas ett exempel från 
Modern logistik. Exemplet behandlar ett beslut om hur varor skall transporteras från en 
leverantör i Tyskland till en fabrik i Sverige. Problemet rör om godset transporteras i små 
volymer per lastbil med hög frekvens eller om godset istället skall transporteras med 
lågfrekvent järnväg i höga volymer. Ur ett rent fraktkostnadsperspektiv är 
järnvägstransporten billigare, men då tillkommer stora lagerkostnader för både fabriken och 
leverantören. Den slutgiltiga frågan måste därför bli om järnvägstransportens pris är 
tillräckligt lågt för att väga upp för de högre lagerkostnaderna (2004). 

4.  “En fjärde utgångspunkt är att logistik till stor del handlar om förändringar”  
(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004 s. 12) 

För att uppnå ett effektivt arbetssätt kring förändringar är det viktigt att ha en klar strategi. 
Planering är en viktig del i denna strategi och utgångspunkten är att analysera var företaget 
befinner sig i dagsläget, vart är företagen på väg, var vill företaget befinna sig och slutligen 
hur strategin skall uppnås. Logistikverksamheten styrs i många fall av kundens logistikkrav. 
Transportörerna måste vara lyhörda för kundernas krav och snabbt anpassa sig därefter. 
Detta förhållande skapar ett behov av förändring vilket leder till att logistikorganisationen 
till stor del arbetar med förändringar och förbättringar (Gattorna, Day & Hargreaves, 
1991). 

3.1.1 Supply chain 
Inom försörjningskedjan finns flera intressenter med olika fokus. Inköpsfunktionen strävar 
ofta efter ett lågt pris per inköpt artikel. Detta innebär ofta att artiklarna måste köpas in i 
stora kvantiteter från lågkostnadsländer. Att handla från lågkostnadsländer ifrågasätts ofta 
ur ett logistiskt perspektiv. Då inköp från lågkostnadsländer ofta medför högre 
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transportkostnader än vid lokala inköp.  Inköp av stora kvantiteter innebär också att 
mycket kapital binds upp och att stora lager måste finnas. Detta resonemang går att 
utveckla ytterligare men presenteras endast för att åskådliggöra komplexiteten i en 
industriell verksamhet (VGLS, 2013). 

Komplexiteten i industriella verksamheter gör att alla beslut bör ske utifrån ett 
helhetsperspektiv. Om helhetsperspektivet förbises finns det en risk för sub-optimeringar. 
En sub-optimering är en utveckling som kan verka bra ur ett perspektiv, men som ställer 
till många problem eller ökar kostnaderna på ett annat ställe. Således är det viktigt att 
endast göra förändringar som gynnar hela värdekedjan (VGLS, 2013). 

Ur ett logistiskt perspektiv kan logistikkostnaden beräknas efter en totalkostnadsmodell. Då 
flyttas fokus från att ligga på lägsta möjliga kostnaden för de isolerade kostnadsbärarna till 
exempel transporter, lager, hantering och kapitalbindning. Istället läggs fokus på att 
optimera den totala kostnaden för alla logistikaktiviteter i värdekedjan (VGLS, 2013). 

 
Figur 2, Logistikens roll i värdekedjan. 

3.2 Logistikkrav från teorin 
Ledtid 
Ledtid är det logistikkrav som oftast jämställs med ordet leveranssevice. Ledtid benämns 
oftast som den tid det tar från orderplacering till leverans. Ledtiden innefattar tid för 
aktiviteter som ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell konstruktion, 
tillverkning, lagring och distribution. Tiden utgår från ett kundperspektiv, vilket gör att 
tiden för de olika momenten är ointressant istället bör fokus ligga på den totala tiden 
(Lumsden, 2006). 

Ledtider kan hållas nere genom korta tillverkningstider eller genom att hålla ett 
färdigvarulager. Transportledtiden går att anpassa beroende på vilket transportsätt som 
används. Prisskillnaderna mellan de olika transportsätten är stora, således måste en 
bedömning göras om vad en kortare transportledtid är värd (Lumsden, 2006).   
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En viktig faktor att tänka på vid val av transportsätt är kapitalbindningen. De påverkande 
faktorerna är ledtidens längd, och de volymkrav som finns för att utföra transporten på ett 
effektivt sätt. Volymkravet påverkar i sin tur hur stora färdigvarulager leverantören måste 
bygga upp, och därmed också hur stort varulager kunden får levererat (Lumsden, 2006).  

Korta ledtider är framförallt viktigt vid exempelvis leverans av reservdelar där 
produktionen står stilla, eller när godset är högvärdigt (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 
2004). 

Leveranspålitlighet 
De senaste årtiondena har fokuseringen ökat kring leveranspålitlighet, det vill säga 
tillförligheten i ledtiden. Fokuseringen grundar sig i allt mindre, eller inga, buffertvolymer. 
Vilka är en följd av ökad fokuseringen kring Just-In-Time och kundorderstyrd produktions-
planering. Flera undersökningar har visat på att många kunder väljer att prioritera hög 
leveranspålitlighet framför kort ledtid (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

Låg leveranspålitlighet skapar inte bara problem vid sena leveranser. Även för tidiga 
leveranser kan störa logistikstyrningen på företag då lagerutrymmen blir mindre och mindre 
i och med Just-In-Time-filosofin (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

Leveranssäkerhet 
Säkerheten i leveranser grundar sig på ett väldigt fundamental krav, rätt vara i rätt mängd 
med rätt kvalitet. Att detta krav är uppfyllt tar det flesta kunderna förgivet vilket innebär att 
alla förväntar sig att leveranssäkerheten skall vara hög, närmast perfekt. Det faktorer som 
kan påverka leveranssäkerheten är bristande rutiner i orderhantering och dokumentation 
(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

Kundkraven på leveranssäkerhet har liksom kraven på pålitlighet ökat i och med införandet 
av Just-In-Time. I och med att lagernivåerna minskar i en Just-In-Time-anpassad 
produktion finns inget utrymme för felaktiga leveranser (Lumsden, 2006). 

En kritisk del av leveranssäkerhet är leveransens möjlighet att leverera kompletta order. 
Ofta är en leverans värdelös om den inte är komplett. För att exemplifiera detta går det inte 
att montera en stol i en bil utan bultar, leveransen av stolarna är således meningslös om inte 
dess tillbehör samlevereras (Lumsden, 2006). 

Information 
Kraven på leveranspålitlighet och kortare ledtider skapar också behov av ökat 
informationsutbyte. För leverantören är det viktigt att få förhandsinformation om 
förväntad efterfrågan så tidigt som möjligt för att kunna planera verksamhetens 
framförhållning. Kunden är i behov av att få information om leveransservicen kommer 
kunna uppfyllas enligt överenskommelse (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004).  

Flexibilitet 
I och med kundkraven på ledtid, pålitlighet och säkerhet skapas ett behov av anpassade 
leveranser enligt kundens önskemål. Det kan gälla saker så som emballage, 
leveransadresser, leveransfrekvenser och dokument (Lumsden, 2006). För att kunna 
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uppfylla kundernas flexibilitetskrav är det viktigt att transportören eller leverantören har en 
viss flexibilitet i sin egen logistik (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 

Flexibiliteten är ofta en konkurrensfaktor och kan handla om att hitta nya lösningar för att 
eliminera störningar så att tillförlitlighet och säkerhet kan bibehållas (Lumsden, 2006).  

Totalkostnad för logistik 
Vid hantering av logistiska aktiviteter är det viktigt att fokusera på den totala kostnaden för 
alla aktiviteter istället för att fokusera på kostnaden för enskilda. Lambert och Stock hävdar 
att analys av totalkostnaden är nyckeln till framgångsrik styrning av logiskverksamheten 
(1993). De menar också att en optimering i en aktivitet kan leda till att den totala kostnaden 
blir högre. Därför gäller det att alla kostnader som finns kopplade till Figur 2 tas med i den 
totala analysen av kostnaden (Ibid). 

De kostnadsposter är förknippade med den logistiska verksamheten är, transport- och 
hanteringskostnader, emballeringskostnader, lagringskostnader, brist- och försenings-
kostnader och administrativa kostnader (Mattsson & Jonsson 2003).  

Tabell 1, Uppdelning av logistikkostnader.  

Transport-‐	  och	  
hanteringskostnader	  

Transport-‐	   och	   hanteringskostnader	   syftar	   till	   de	   kostnader	   som	  
finns	   för	   interna	   och	   externa	   transporter	   och	   hantering.	   De	  
externa	   kostnaderna	   beror	   på	   tillverkade	   orderkvantiteter	   och	  
brister	   i	   lager	   och	   leveransförseningar	   då	   dessa	   ger	   upphov	   till	  
antalet	   transporter.	   De	   interna	   kostnaderna	   beror	   på	   antalet	  
förflyttningar	   och	   kapitalkostnad	   av	   transport-‐	   och	   hanterings-‐
utrustning	  (Mattsson	  &	  Jonsson	  2003)	  

Emballeringskostnader	   Kostnader	  för	  emballeringsmaterial	  avser	  alla	  kostnader	  kopplade	  
till	   förpackningsmaterial,	   emballering	   och	   godsmärkning,	  
lastbärare	  samt	  returflöden	  av	  emballeringsmaterial	  (Mattsson	  &	  
Jonsson	  2003).	  

Lagringskostnader	   Lagringskostnader	   kan	   delas	   upp	   i	   tre	   huvudsakliga	   poster,	  
kapitalkostnader,	   förvaringskostnader	   och	   osäkerhetskostnader	  
(Mattsson	  &	  Jonsson	  2003).	  

Brist-‐	  och	  
förseningskostnader	  

Dessa	   kostnader	   är	   de	   som	   uppkommer	   när	   brist	   i	   lager	   eller	  
försenade	  leveranser	  leder	  till	  att	  efterfrågade	  produkter	  inte	  kan	  
levereras.	   Kostanden	   blir	   intäktsbortfall,	   kostnader	   för	   goodwill,	  
skadeståndskostnader	   och	   kostnader	   på	   för	   specialtransporter	  
Mattsson	  &	  Jonsson	  2003).	  

Administrativa	  kostnader	   Administrativa	   kostnader	   är	   alla	   kostnader	   som	   är	   förbundna	  
med	   styrning	   av	   lager,	   orderbehandling,	   planering	  och	   liknande.	  
Kostnaderna	   innefattas	   i	   första	  hand	  av	  personalkostnader,	  men	  
även	   anskaffning	   och	   drift	   av	   datorsystem	   för	   den	   logistiska	  
verksamheten	  Mattsson	  &	  Jonsson	  2003)	  	  
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Transportkostnad 
Transportkostnader har ofta större koppling till rådande marknadssituation än till den 
faktiska kostnaden för att utföra transporten. Det beror på att tillgång till transportkapacitet 
är i stort konstant, men att efterfrågan fluktuerar efter rådande konjunktur. Rådande 
marknadssituation styr därför till stor del priset på transporter. Den faktiska 
transportkostnaden styr ändå prissättningen i det långa loppet. Detta för att kostnader skall 
täckas, och vinst skall om möjligt levereras (Lumsden, 2006). 

Transportkostnader kan delas upp i två kategorier, egentliga kostnader och övriga 
kostnader. De egentliga kostnaderna är kostnader som är direkt sammanhängande till den 
fysiska distributionen. Det som ingår i den fysiska distributionen är förflyttning, lastning, 
omlastning och lossning. Dessa fyra kostnader krävs för att möjliggöra en förflyttning. 
Valet av transportnätverk och transportsätt påverkar storleken på de fyra kostnadsbärarna 
(Lumsden, 2006). 

Kategorin övriga kostnader innehåller alla kringkostnader som inte direkt hör ihop med 
den fysiska distributionen. Det finns nästan obegränsat med övriga kostnader, några 
exempel är tillfällig lagring, räntekostnader under transport, försäkringar och 
bokningskostnader (Lumsden, 2006). 

Generellt står transportkostnader för cirka 3-6 procent av ett företags omsättning. Detta 
gör att det är viktigt att arbeta och utnyttja transporterna effektivt för att uppnå en lönsam 
verksamhet (Pewe, 2002). 

Servicegrad 
Servicegrad innebär hur väl kundens krav uppnås. Att kunna leverera med 100 procent 
leveransservice i alla lägen ger en hög leveransservicekostnad. Den avgörande faktorn är 
vilken leveransgrad kunderna är villiga att betala för.  I Figur 3 illustreras hur kostnaden för 
leveransservice utvecklas i förhållande till upplevd service. Figuren visar att det vid en 
”tillräckligt” hög servicegrad inte längre lönar sig att utveckla leveransservicen ytterligare 
(Aronsson, Ekdahl & Oskarsson 2004). 
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Figur 3, Servicegradens påverkan på kostnader och intäkter. Omarbetad från Mattson (2003). 

 
Miljöpåverkan 
Samhället har förändrats mot en tydlig miljöfokusering, där allt fler slutkunder kommit att 
intressera sig för inköpta produkters totala miljöpåverkan. I så kallade livscykelanalyser 
presenteras ofta transporter som ett område med stor miljöbelastning. Fokuseringen kring 
miljöfrågor och den ökade insikten om transporters påverkan har gjort att samhället idag 
ställer krav på förändrade transportbeteenden (Lumsden, 2006). 

Samhällets ökade miljöfokus har resulterat i en ökad andel lagar och restriktioner kopplade 
till miljöpåverkan. Flera av dessa är starkt kopplade till transportverksamhet. I och med 
detta väljer fler och fler av dagens verksamheter att på sikt försöka frigöra sig från sådant 
som regleras i lagar och restriktioner, till exempel rätten att släppa ut växthusgaser och 
cancerogena kolväten. Detta görs av konkurrensmässiga, strategiska och ekonomiska skäl 
(Lumsden, 2006). 

Tidsfönster och tidsbuffert 
Tidsbuffert är det tidsutrymme som finns mellan den förutbestämda tidpunkten, det vill 
säga den kontrakterade leveranstiden, och den faktiska leveransen. Det är vanligt att företag 
tillåter en tidsbuffert på ± en dag (Lumsden, 2006). 

Tidsfönster innebär att en mottagare gett en fast tidsperiod när leveransen skall levereras. 
Till exempel kan en mottagare säga att denna vill ha sin leverans mellan klockan 12 och 16. 
Tidsfönster finns för att sprida ut arbetsbelastningen på en terminal. Tidsfönstret kan också 
vara detsamma som öppettiderna på en terminal. Således är tidsfönstret lika stort som den 
maximala tidsbufferten (Lumsden, 2006). 
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3.3 Fysisk distribution 
Avsnittet presenterar logistikteori som berör både väg- och järnvägstransporter. 

3.3.1 Utveckling  
I Nelldals och Wajsman rapport från 2011 presenteras att det totala transportarbetet i 
Sverige 2010 uppgick preliminärt till 95,4 miljarder tonkm.  Fördelning av transportmedel 
presenteras i Figur 4, där kan det utläsas att lastbilen svarade för 37 procent, järnvägen för 
25 procent, inrikessjöfarten för 9 procent och utrikes sjöfarten för 29 procent. Prognoserna 
visar att det totala transportarbetet år 2030 förväntas uppgå till 127,8 miljarder tonkm. 
Detta skulle motsvara en ökning med drygt 34 procent vid en jämförelse med 2010 (2011). 
Samtidigt finns det en klar tendens att andelen järnvägstrafik minskar där det 
transporterade godset ökar i värde och är mer förädlat. Det konkurrerade transportslag 
som tar över transportarbetet och ökar sin andel är till största delen lastbil. Utvecklingen 
visar att lastbilstransporterna varje år ökar med ungefär dubbelt så mycket som 
järnvägstransporterna minskar (Lumsden, 2006).  

 
Figur 4, Godstransporter i Sverige (Nelldal & Wajsman, 2011). 

Rapporten visar också på att kapacitetsbehovet för järnvägen kommer att öka kraftigt. Dels 
på grund av en ökad efterfrågan och dels på grund av ett ökat utbud. Om inte kapaciteten 
byggs ut finns det en risk att trafiken inte kommer kunna öka i takt med efterfrågan. 
Ytterligare faktorer så som klimatkris, avreglering av järnvägsmarknaden, ökade oljepriser 
och nya transportbehov kan innebära att järnvägsbehovet 2030 är större än vad 
prognoserna visar.  

Det som styr godstransportmarknaden är efterfråge- och utbudsfaktorer. 
Efterfrågefaktorernas grund ligger i näringslivets behov vilket till stor del styrs av 
omvärlden. Utbudsfaktorerna bestäms huvudsakligen av trafikpolitiska beslut och av 
marknadens aktörer. I Tabell 2 och 3 listas exempel på de faktorer som påverkar 
godstransportmarknaden. 
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Tabell 2, Faktorer som påverkar efterfrågan på transporter (Nelldal & Wajsman, 2011). 

samhällsutveckling	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ arbetskraftsutbud	  
§ sysselsättningsstruktur	  
§ produktivitet	  
§ befolkningsstruktur	  
§ energibalans	  

	  

företagsstruktur,	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ internationalisering	  
§ ökad	  stordrift	  
§ nedläggning/sammanslagning	  av	  

produktionsenheter	  
§ specialisering	  
§ vidareförädling	  

marknadsstruktur,	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ expansion	  
§ lokaliseringar	  

lagerstruktur,	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ lagerstorlek	  
§ centrallager	  
§ “Just-‐In-‐Time”-‐	  transporter	  

	  
Tabell 3, Faktorer som påverkar utbudet av transporter (Nelldal & Wajsman, 2011). 

infrastruktur,	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ farleder,	  hamnar,	  terminaler	  
§ vägar	  
§ järnvägar,	  rangerbangårdar,	  kapillärnätet	  

m.m.	  

trafikering,	  vilken	  bl.a.	  omfattar	  
§ prisstruktur,	  transporttid,	  

transportkvalitet	  
§ skatter	  och	  avgifter	  
§ transportteknik,	  trafiksystem	  
§ organisationsformer,	  avreglering	  och	  

harmonisering.	  

Det samspel som finns mellan utbud och efterfrågan bygger på att utbudet påverkar 
efterfrågan genom definiera spelreglerna. Reglerna för transporternas genomförande och 
därmed förutsättningarna för nå efterfrågan skapar riktlinjer för val av transportmedel, 
färdväg med mera (Nelldal & Wajsman, 2011).  

3.3.2 Transportsystem 
Den traditionella synen på distribution är att gods transporteras direkt från leverantör till 
kund. Direkta transporter leder ofta till ett stort antal transportrelationer och sämre 
möjligheter att uppnå hög fyllnadsgrad. De möjligheter som finns för att ändå uppnå hög 
fyllnadsgrad vid direkta transporter med låga volymer är att minska transportfrekvensen. 
Frekvensminskningen innebär ofta att kundens krav på små volymer med hög frekvens 
åsidosätts. Dessa kundkrav härstammar från produktionsfilosofierna Just-In-Time och 
kundorderstyrd produktion (Lumsden 2006). En grundpelare i de båda filosofierna är den 
industriella grundtanken om att ingen skall behöva ha lager. Grundtanken har generellt 
accepterats av alla parter (Lumsden 2006). 

En alternativ lösning till problemet med låg frekvens är att företagen kan använda sig av 
transportnätverk. I ett transportnätverk används en eller flera omlastnings- och/eller 
samlastningspunkter. Med hjälp av dessa brytpunkter kan större volymer erhållas och på så 
vis uppnås en högre fyllnadsgrad. Transportnätverk där omlastning och samlastning sker 
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kan vara mer eller mindre komplexa. I Figurerna 5 till 9 illustreras fem modeller på 
transportsystem (Lumsden, 2006). 

Direktleveranser 

Att använda direktleveranser ger mycket snabba med också väldigt resurskrävande 
logistiklösningar, se figur 5. Dagens företag är ofta beroende av ett flertal leverantörer eller 
kunder. Om endast direktleveranser används skapas många transportrelationer, en för varje 
kund och en för varje leverantör (Lumsden, 2006). 

 
Figur 5, Direktleveranser, L = leverantör, K = kund. Figuren är omarbetad efter inspiration av 

Lumsden (2006). 

Slingtrafik 
Varor och gods distribueras enligt planerade körrutter. En lastbärare lastas med gods 
tillhörande flera kunder vilka alla besöks under slingan, se figur 6. Det finns också 
möjlighet för kunderna eller andra aktörer att lasta på gods som skall vidare i samma slinga.  
Slingtransporter reducerar risken för transportskador då inga omlastningar behövs. En stor 
fördel med slingtrafik är att ett fast schema följs vilket skapar förutsättningar för 
exempelvis Just-In-Time och produktionsplanering (Lumsden, 2006). 
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Figur 6, Slingtrafik, L = leverantör, K = kund. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden 

(2006). 

Flerterminalsystem 
Ett utvecklingsarbete som kan göras för att minska antalet direktrelationer är att införa ett 
system med terminaler. Detta innebär att godset alltid passerar en terminal på sin väg 
mellan leverantör och kund, se figur 7. Systemet innebär dock alltid att transportsträckan 
förlängs. Riktningen i ett flerterminalsystem är alltid från leverantör till kund. Systemet 
innebär att ett antal kunder förbinds med en specifik terminal. Terminalens tilldelning av 
kunder sker ofta utifrån geografiska förhållanden. Den högre effektiviteten i detta system 
uppnås genom samlastning och reduktionen av antalet transportrelationer (Lumsden, 
2006). 

 
Figur 7, Flerterminalsystem, L = leverantör, K = kund, H = hub/terminal. Figuren är omarbetad 

efter inspiration av Lumsden (2006). 
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Enterminalsystem 
För att ytterligare reducera antalet transportrelationer kan antalet terminaler minskas, i 
ytterlighetsfall behövs endast en terminal i systemet, se figur 8. Snittmängden gods i varje 
relation ökar i och med enterminalssystem vilket leder till att servicenivån kan höjas och att 
eventuell skalekonomi kan uppnås. En begränsning i systemet, vilken också gäller för 
flerterminalssystem, är att allt gods måste ankomma terminalen innan någon utgående 
lastbärare kan lämna terminalen.   Denna restriktion kan hanteras utifrån två synsätt. Det 
första innebär att varje lastbärare lämnar terminalen vid en förutbestämd tid oberoende om 
lastbäraren är full eller ej. Sent inkommande gods hanteras då i nästa cykel. Det andra 
synsättet innebär att lastbäraren inte avgår innan den är full. De båda synsätten har både 
föredalar och nackdelar som måste vägas mot varandra. Det första synsättets styrka är att 
kunden alltid vet när lastbäraren kommer att ankomma, nackdelen är att fyllnadsgraden inte 
säkerställs och att kunden inte vet att leveransen är komplett. Nackdelarna med det andra 
synsättet är att transportledtiden förmodligen ökar och att ankomsttiden är osäker. 
Fördelen är att kunden alltid vet att leveransen är komplett (Lumsden, 2006). 

 
Figur 8, Enterminalssystem, L = leverantör, K = kund, H = hub/terminal. Figuren är omarbetad 

efter inspiration av Lumsden (2006). 

Navsystem 
En vidareutveckling av enterminalsystemet är att använda ett så kallat navsystem. I ett 
navsystem är skillnaden mellan leverantörer och kunder utsuddade, vilket betyder att de 
anslutna punkternas egenskaper är ointressanta, se Figur 9. Istället är det antalet anslutna 
punkter som påverkar resultatet. Navkonceptet har som mål att utnyttja resurser så 
effektivt som möjligt. Transportören omvandlar transportflöden med krav på 
direktrelationer mellan leverantör och kund till ett effektivt samlastat flöde. Godset lossas, 
sorteras och eventuellt lagras varefter det åter samlastas för slutlig transport till mottagaren. 
Fördelen med detta system är att det resulterar i frekventa transporter med hög 
fyllnadsgrad. Navets dubbelriktning skapar också förutsättningar för omvänd logistik, det 
vill säga insamling av emballage (Lumsden, 2006).   
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Figur 9, Nav, L = leverantör, K = kund, H = hub/terminal. Figuren är omarbetad efter inspiration 

av Lumsden (2006). 

3.4 Järnvägstransporter 
Ur en ren transportteknisk synvinkel bygger järnväg på den obetydliga friktionen mellan 
stålhjul och stålräls. Det beror på att två stålytor mot varandra skapar en väldigt liten 
deformation av kontaktytorna. I praktiken innebär detta att mindre än en kvadratcentimeter 
av hjulet är i kontakt med rälsen. Rullmotståndet blir på så vis mycket lågt. För att sätta 
detta i ett perspektiv krävs det ungefär sju gånger större kraft för att flytta ett bestämt 
föremål ett visst avstånd med lastbil än med tåg. Grundidén med stål mot stål, och därmed 
också den låga friktionen, är att möjligheten skapas att koppla ihop flera transportbärare till 
en sammanhållen enhet. Denna enhet kan framföras med minimal dragkraft och personal. 
Dessa parametrar gör att tågtransporter lämpar sig för flöden med höga volymer 
(Lumsden, 2006).  

Med tanke på järnvägens stora volymkapacitet finns det olika lösningar beroende på 
enskilda godsflödens volymintensitet. Järnvägstrafik skall arbeta med stora och tunga 
flöden där målet är att alltid fylla lastbärarna, vagnarna. Järnvägens centrala arbetsområde är 
således trafik med fyllda vagnslaster.  Järnvägstransporter delas vanligtvis upp i olika 
kategorier. Tre av kategorierna presenteras nedan (Lumsden, 2006). 

Heltåg 
Det ideala flödet mellan två terminaler, A och B se Figur 10, är ett flöde där volymerna är 
så stora att de fyller ett helt tågsätt. Det fungerar helt enkelt genom att en leverantör lastar 
ett helt tåg med material till slutkunden. Eftersom allt material skall till en och samma 
terminal krävs ingen rangering under färden till terminalen. Om leverantören eller kunden 
saknar industrispår finns ett behov av lastbilstransporter till den berörda tågterminalen, 
eventuella lastbilstransporter symboliseras av de streckade pilarna i Figur 10. Heltåg är inte 
lämpade för alla företag och produkter. För att heltåg skall vara lämpliga krävs det höga 
volymer på koncentrerade flöden (Lumsden, 2006).  
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I volymintensiva flöden används ofta systemtransporter. Systemtransporter innebär att det 
finns ett strukturerat och regelbundet flöde mellan en leverantör och en kund. 
Systemtransporter körs lämpligen med hela tågsätt med hög frekvens och i snabba omlopp. 
Viktiga parametrar för att uppnå effektivitet i systemtransporter är de samma som för 
heltåg (Lumsden, 2006). Pewe hävdar att fördelarna med systemtransporter är att de är 
driftsäkra och har en låg administrativ kostnad. Utöver dessa fördelar är det vanligt att 
systemtransporter, efter förhandling, har en prioriterad framfart på spåren. Detta innebär 
att tågsättet prioriteras över andra tåg på samma räls. Prioriteringen gör att tåget lättare kan 
hålla en fast ledtid och en god tillförlitlighet, detta då tåget slipper vänta på, och släppa 
fram, andra godståg (2002). 

 
Figur 10, Heltåg, Järnvägsterminal A & B. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden 

(2006). 

Blocktåg 
Heltågens effektivitet ligger i att tågsättet hålls ihop mellan terminalerna. Om godsflödet 
mellan terminal A och B inte är tillräckligt stort kan heltåg fortfarande skapas utan alltför 
många rangeringar. Heltåget består då utav flera block med flera leverantörers vagnar, se 
Figur 11. Ett block skapas genom att en leverantör sammankopplar ett antal vagnar, 
normalt minst fem. Vid terminal A sker rangeringen där de olika blocken sätts ihop till ett 
heltåg. Vid terminal B sker en motsvarande nedbrytning av heltåget till de ursprungliga 
blocken för fortsatt distribution. På detta vis hålls antalet rangeringar nere men samtidigt 
kan den fysiskt långa relationen samfraktas (Lumsden, 2006).      

 
Figur 11, Blocktåg, blocktågen I, II & III samt terminaler/rangering. Figuren är omarbetad efter 

inspiration av Lumsden (2006). 

Singelvagn 
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Om godsflödet är så begränsat från en enskild avsändare att det inte fyller en eller ett fåtal 
vagnar uppkommer svårigheter i järnvägstrafiken. Vid fysiskt små flöden finns det en 
möjlighet att använda lösa vagnar, singelvagnar. Transporten av vagnarna integreras då i 
tågsätt som är uppbyggda av lösa vagnar från andra aktörer, se Figur 12. Detta resulterar i 
att många omkopplingar och rangeringar behövs för att vagnen skall nå sin destination. Att 
vagnen kopplas och rangeras om många gånger under sin resa resulterar ofta i långa 
ledtider, tack vare hanterings- och väntetider, och dålig leveransprecision. Vid många 
omkopplingar och rangeringar finns också en betydande risk att vagnarna kopplas fel och 
hamnar hos fel mottagare (Lumsden, 2006). 

Lönsamheten för transporter med singelvagnar begränsas av avsändarens och mottagarens 
tillgång till industrispår, antalet omkopplingar under färden och självklart också godsets vikt 
och volym. Tillgång till industrispår är kritiskt då det är både kostsamt och riskfyllt att 
utföra en förtransport, från leverantören, till terminalen med till exempel lastbil (Lumsden, 
2006). 

 
Figur 12, Singelvagn, Järnvägsterminal A & B. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden 

(2006). 

3.4.1 För- och nackdelar med järnvägstransporter 
Stor lastkapacitet 
Godståg har en lastkapacitet på upp till 1600 ton per tågsätt. Den höga lastkapaciteten 
grundar sig i att rälsen tillåter ett axeltryck på 22,5 ton (Lumsden, 2006), totalvikten på en 
järnvägsvagn med fyra axlar kan således vara 90 ton vilket kan jämföras med totalvikten 40 
ton för ett ekipage vid vägtransport (Pewe, 2002). Lastbredden i ett godståg är 3,4 meter 
(Lumsden, 2006) vilket kan jämföras med 2,42 meter för vägtransporter (Pewe, 2002). 

Låga undervägskostnader 
Som tidigare nämnts är järnvägens stora fördel att det krävs lite energi för att flytta stora 
mängder gods. Detta innebär att energikostnaderna för den fysiskt långa transporten kan 
hållas nere. Med tanke på detta är det naturligt att järnvägens konkurrenskraft ökar 
konstant med ett längre transportavstånd, se Figur 13. Anledningen till att järnvägen har en 
högre startkostnad i figuren beror på de höga terminal- och hanteringskostnaderna inom 
järnvägstransporter. Den teoretiska skärningspunkten för när det är mer lönsamt att 
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använda järnväg än lastbil ligger vid cirka 35 mil. Denna teoretiska skärningspunkt är 
förstås väldigt generell, och skiljer sig ofta från den verkliga skärningspunkten, då den inte 
tar hänsyn till specifika faktorer så som terminalplacering, miljöfaktorer och aktuella 
bränslepriser (Pewe, 2002). 

 
Figur 13, Järnvägens teoretiska lönsamhetspunkt. Figuren är omarbetad efter inspiration av Pewe 

(2002). 

Kombinerade transporter 
Transporter beställs ofta enligt upplägget dörr – dörr, vilket innebär att kundkrav finns på 
att transportörer skall frakta godset hela vägen från leverantören till kunden. För att göra 
detta möjligt, och samtidigt utnyttja fördelarna hos de olika transportslagen, används ofta 
kombinerade transporter. Med kombinerade transporter menas att flera transportslag 
används under transporten, se Figur 14. För att effektivisera hanteringen används ofta hela 
enhetslaster i denna process. Enhetslasterna kan bland andra vara i form av containrar och 
trailers. När trailers används kallas transportslaget för intermodala transporter (Lumsden, 
2006). Intermodala transporter är en vidareutveckling av kombinerade transporter och 
innebär att hela enheten förflyttas till ett annat transportslag. Till exempel kan en leverantör 
lasta en enhetslast i form av en trailer som sedan lyfts på, i sin helhet, en järnvägsvagn som 
transporterar trailern den fysiskt långa sträckan. Trailern lyfts sedan av järnvägsvagnen för 
den slutliga transporten till kund. På detta vis utnyttjas vägtransporters flexibilitet och 
samtidigt järnvägstransporters energieffektivitet. Kombinerade transporter gör att det finns 
potential i att använda tågtransporter även om industrispår saknas, hos leverantören 
och/eller kunden, då hanteringskostnaderna reduceras (Pewe, 2002). 
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Figur 14, Kombinerade transporter. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden (2006). 

Lossnings och lastningstid 
Vid användning av järnvägsvagnar vid transporter disponeras vagnarna ofta kostnadsfritt 
under dag ett, vilket innebär att lastningen kan spridas ut över de tider då det finns 
överkapacitet på terminalen utan att detta medför några väntekostnader. Detta ger en 
möjlighet att utnyttja personal- och maskinkapaciteten på ett bättre sätt (Pewe, 2002). 

Miljö 
Det svenska järnvägsnätet är till största delen elektrifierat vilket minskar de direkta 
utsläppen av koldioxid i jämförelse med diesellok (Trafikverket, 2012a). I Europa ser 
uppdelningen lite annorlunda ut, 2005 uppgick elektrifieringen av järnvägsnätet inom 
Europa till 64 procent vilket resulterar i att 36 procent drevs med diesel (Söderhäll, 2010). 
Enligt Banverkets rapport framkommer det att nyare diesellok släpper ut längre nivåer av 
koldioxid än äldre modeller (Boström, Cooper & Sjödin, 2005). Förutan koldioxid släpper 
även ett diesellok ut NOX, CO, kolväten och partiklar. Det gemensamma utsläppet till luft 
för alla typer av tåg är metallpartiklar som frigörs vid slitage på räls, kontaktledning, hjul 
och bromsar (Trafikverket, 2012b). 

Utsläppen från elektrifierade tåg är beroende av vilken elframställningsmetod som används. 
Vissa länder eldar svartkol för att framställa elektricitet, vid dessa förhållanden är det ofta 
mer miljömässigt riktigt att använda diesellok än ellok (Trafikverket, 2012b).  

I Sverige svarar som tidigare nämnt järnvägen för 25 procent av allt transportarbete. 
Förhållandet mellan utsläpp av koldioxid och transportarbetsandel är dock mycket mindre. 
All järnvägstrafik inom Sverige svarar för mindre än 1 procent av transportsektorns 
samlade utsläpp av koldioxid (Trafikverket, 2012a). 

För att exemplifiera koldioxidutsläppen görs en jämförelse mellan lastbil, dieseltåg och eltåg 
där koldioxidutsläppen utryckta i ton vid 1000 ton transporterat gods. Sträckan är ca 50 mil 
(Neergaard, 2007). 

Tabell 4, Jämförelse av utsläpp från olika transportslag (Neergaard, 2007). 

CO2	  väg	  (ton)	  

24,7	  

CO2	  	  dieseltåg	  (ton)	  

9,6	  

CO2	  eltåg	  (ton)	  

0,002	  

 
 



En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo 
med hänsyn tagen till företagets logistikkrav 

 26 

Initial investering 
Tillverkningsenheter i Sverige är till stor del placerad i områden där järnväg finns 
tillgängligt inom ett rimligt avstånd. Ändå utnyttjas inte järnvägen av särskilt många aktörer. 
De problem som identifierats är att många företag saknar industrispår eller att orten saknar 
en lokal godstågsterminal. 

När ett industrispår skall byggas får företaget själv bekosta detta. Detta innebär en hög 
initial kostnad när ett järnvägsupplägg skall implementeras. I Tabell 5 illustreras ett 
beräkningsexempel på kostnaden för att anlägga ett industrispår (Ahlstedt & Nelldal, 2002). 

Tabell 5, Exempel på investeringskostnad vid byggnation av industrispår (Ahlstedt & Nelldal, 2002). 

	   Industrispårets	  längd	  (meter)	   250	   	  
	   Investeringskostnad	  (kr)	   5	  000	  000	  	  	  	   	  
	  

	   	  
	  

	   Spårunderhåll/år	  (kr)	   12	  500	  	  	  	   	  
	   Antal	  vagnar	  som	  hanteras	  per	  år	  (st)	   500	   	  
	   Spårens	  livslängd	  (år)	   10	   	  
	  

Kostnad/vagn	  (kr)	   1	  025	  	  
	  

Terminal och hanteringskostnader 
Transporter på järnväg dras ofta med höga terminal- och hanteringskostnader. Detta 
grundar sig i att järnvägsspår måste vara framdraget till lastningsplatsen. Vilket i praktiken 
innebär att företaget själva måste äga och underhålla en järnvägsterminal (industrispår) eller 
att de måste förfrakta allt gods till en extern terminal. Förfrakten innebär att transporten 
delas upp i flera steg vilket leder till att godset hanteras många gånger. Om företaget 
däremot äger ett industrispår minskas hanteringskostnaderna, istället finns då fasta 
kostnader för att underhålla industrispåret och för att transportera ett heltåg, block eller 
lösa vagnar in på företagets industrispår. Denna transport, rangering och inplacering dras 
med höga kostnader (Pewe, 2002). 

Ledtid och tillförlitlighet 
Järnvägens styrka ligger i att flytta stora volymer av gods i strukturerade flöden både 
nationellt och internationellt. Järnvägen har dock stora problem att hålla konkurrenskraftiga 
transportledtider, även om förutsättningarna finns. Ofta brister också tillförlitligheten i 
transporterna. Ett kundkrav som blir allt viktigare, tack vare Just-In-Time, är att kunderna 
vill ha godset i rätt tid. Fokus ligger på att godset skall ankomma vid avtalad tid istället för 
snabbast möjligt. Om avtalet säger fyra dagars ledtid skall godset ankomma efter fyra dagar, 
inte tre och inte fem dagar. God tillförlitlighet har således blivit viktigare än kort ledtid. 
Tillförlitligheten för hela tågsätt i systematiska upplägg är bättre än för blocktåg och 
lösvagnar. Detta för att heltågens antal komponenter är färre, till exempel undviks 
rangeringar och stillestånd. Dessa parametrar är svåra att i förväg tidsbestämma exakt 
(Pewe, 2002). 
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Liten flexibilitet 
Flexibiliteten i järnvägstransporter begränsas av dess grundförutsättning, spåret. Generellt 
är det svårt att planera och utföra dellossningar/lastningar, omdisponeringar i leverans-
planer och så vidare (Pewe, 2002). 

Järnvägens kapacitet 
En förutsättning för att järnvägstrafik skall fungera och vara lönsamt är att godsflödet är 
tillräckligt stort och att infrastrukturen har tillräcklig kapacitet för flödets tåglängder och 
frekvenser. Den enklaste lösningen för tågtransporter är enkelspår, se Figur 15, 
kapacitetsbegränsningen med detta upplägg ligger hos tågmöten och omkörningar. För att 
möjliggöra möten och omkörningarna finns det sidospår längs tågbanan. Sidospårens längd 
begränsar den maximala tåglängden som går att köra på sträckan. På grund av behovet av 
att stanna tåget för möten och omkörningar är det svårt att på ett korrekt sätt bestämma en 
fast ledtid. Ett problem som finns med enkelspåriga järnvägar är att de är sårbara vid 
tekniska problem. Om ett tåg går sönder eller spårar ur, finns ingen möjlighet för andra tåg 
att passera. De måste istället vänta tills dess att tåget och eventuellt också rälsen lagats 
(Lumsden, 2006). 

 
Figur 15, Enkelspår med sidospår. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden (2006). 

En högre kapacitet finns på sträckor med dubbelspår, där finns möjlighet för tågmöten och 
omkörningar mellan två tåg oberoende av varandra, se Figur 16. Detta gör att 
tillförlitligheten i transporterna blir högre. Dubbelspår innebär också att känsligheten i 
flödet reduceras då det finns möjligheter att passera stillastående tåg genom att passera på 
den andra rälsen (Lumsden, 2006). 

 
Figur 16, Dubbelspår. Figuren är omarbetad efter inspiration av Lumsden (2006). 

 



En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo 
med hänsyn tagen till företagets logistikkrav 

 28 

Internationella skillnader 
Det finns internationella skillnader som begränsar transporter på järnväg. Skillnader finns i 
bland annat lastprofiler och spårvidder. Skillnaderna i lastprofiler är utrustningens bredd 
och frigångshöjden, vilken begränsas av tunnlar och luftledningar. Frigångshöjden varierar i 
olika länder mellan 3,96 meter och 4,65 meter. För att sätta detta i ett perspektiv så kräver 
semitrailers 4,13 meters frigång vid intermodala transporter. De lägsta tunnlarna finns i 
Storbritannien och de högsta i Tyskland (Lumsden, 2006). Den tillåtna bredden på 
järnvägsutrustningen är i Sverige 3,4 meter och i övriga Europa 3,15 meter. Om järnvägen 
opererar internationellt måste utrustningen således vara anpassad efter den lägsta höjden 
och bredden, vilket innebär stora volymförluster i länder där generösare bestämmelser 
finns (Pewe, 2002). 

Spårvidden är standardiserad, och benämns som normalspårig, i de flesta länderna i Europa 
vilket möjliggör att utrustningen kan användas internationellt. En bredare spårvidd finns 
dock i länder som Ryssland, Portugal och Spanien, dessa benämns som bredspårig 
järnvägstrafik. Om trafik skall gå från ett normalspårigt till ett bredspårigt land måste 
vagnarnas hjulaxlar bytas ut (Pewe, 2002). 

3.5 Vägtransporter 
Under det senaste halvseklet har vägtransporter ökat explosionsartat. Bakgrunden till att 
denna ökning varit möjlig är att lastbilarna blivit större, starkare och mer effektiva. En 
annan helt avgörande faktor, för ökningen inom vägtransporter, är näringslivets ständigt 
ökande krav på ökad effektivitet, flexibilitet och reducerade ledtider. Vilka ofta uppfylls 
bättre av vägtransporter än av andra transportsätt. (Lumsden, 2006). 

Vägtransporter nyttjar alltid något av de transportsystem som presenteras i kapitel 3.2.2, 
detta gör att transportsättet effektivt kan användas vid många olika typer av godsflöden 
(Lumsden, 2006). 

3.5.1 För- och nackdelar med vägtransporter 
Lastkapacitet 
Lastkapaciteten vid vägtransporter är liten i förhållande till andra transportslag. Denna 
småskalighet gör att det är enkelt att anpassa upplägget för varje individuell kund. De små 
volymkraven gör att det finns möjlighet att lägga upp lönsamma direktrelationer redan vid 
relativt små (>1 ton) flöden (Lumsden, 2006). Dessa direktrelationer kallas ofta för dörr – 
dörr relationer. Med en sådan relation reduceras antalet omlastningar/lyft, transport-
sträckan och kostnaden (Pewe, 2002).  

Den normala fordonsbredden för vägtransporter i Sverige och Europa är 2,55 meter. I 
Sverige är den maximala fordonslängden 25,25 meter, i Europa begränsas längden till 18,75 
meter. Det finns många olika typer av fordonskombinationer, några vanliga illustreras i 
Figur 17 (Pewe, 2002). 
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Figur 17, Fordonskombinationer. Figuren är omarbetad efter inspiration av Pewe (2002). 

Terminal och hanteringskostnader 
Generellt är terminal och hanteringskostnader lägre på vägtransporter än vid andra 
transportsätt. De lägre terminalkostnaderna grundar sig i en lägre initial investering, och 
lägre underhållskostnader än vid övriga transportsätt. Om en jämförelse görs mellan en 
lastbilsterminal och en tågterminal är en lastbilsterminal en betydligt enklare konstruktion. 
Det krävs inga investeringar i infrastruktur utanför det egna området. Vid byggnation av en 
tågterminal får företaget själva bekosta industrispår hela vägen till den ordinarie tågrälsen 
(Pewe, 2002). 

Hanteringskostnaderna är speciellt låga på direkttransporter, vid mindre flöden kan 
terminaler med effektiv hanterings och sorteringsutrustning användas för att hålla 
hanteringskostnaderna nere (Pewe, 2002). 

Ledtid, flexibilitet och tillförlitlighet 
Lastbilens främsta konkurrensfördel är dess flexibilitet och snabbhet. Flexibiliteten ligger i 
att transporterna enkelt kan omdirigeras, volymanpassas, kompletteringslastas och dellossas 
under pågående transport (Pewe, 2002). 

Även tillförlitligheten kan härledas till flexibiliteten, då dragbilen och föraren kan bytas ut 
vid eventuella problem. Infrastrukturella problem går att undvikas då det är lätt för en 
lastbil att byta väg. Generellt sätt är det bra för tillförlitligheten att en förare följer 
lastbäraren hela vägen till destinationen, detta gör att lastbilschauffören känner ett ansvar 
och en stolthet att leverera godset på ett bra sätt (Lumsden, 2006). 

Ledtiden för vägtransporter är konkurrenskraftig gentemot övriga transportsätt, ofta kan 
vägtransporter till och med konkurrera med flygtransporter. Vägtransporters korta ledtider 
kan uppnås tack vare dess flexibilitet och småskalighet. Detta gör att det är förhållandevis 
enkelt att sända en lastbilstransporter (Pewe, 2002).  

Infrastruktur 
Utvecklingen av vägnätet, fordonskombinationer och transportekonomi begränsas av bland 
annat politiska beslut och vägarnas egenskaper. Vägegenskaperna som begränsar 
utvecklingen är bärighet, bredd, underhåll och trafiksäkerhetsnormer. Som tidigare nämnts 
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har olika länder i Europa olika bestämmelser och lagar gällande lastbilarnas bredd, längd 
och vikt. Detta innebär att en stor del av den tillgängliga utrustningen är anpassad efter de 
lägsta bestämmelserna. Vilket självklart begränsar kapaciteten och effektiviteten inom 
vägtransporter (Pewe, 2002). 

Undervägskostnader 
Lastbilens flexibilitet gör att transportkostnaderna blir höga. Då en lastbil har en relativt låg 
volymkapacitet blir transportkostnaden per artikel hög. Undervägskostnaden för 
vägtransporter blir ofta hög på grund av höga bränslepriser, dyra dragbilar och behovet av 
en chaufför för varje transportbärare. Dessa faktorer gör att lastbilstransporter, i teorin, 
inte borde vara ekonomiskt försvarbara mot andra transportsätt på sträckor längre än 35-40 
mil, se Figur 18 (Pewe, 2002). 

 
Figur 18, Järnvägens teoretiska lönsamhetspunkt. Figuren är omarbetad efter inspiration av Pewe 

(2002). 

Miljö 
När kol, olja, naturgas och övriga fossila bränslen bränns frigörs koldioxid som tidigare 
legat bunden i jordskorpan och förs nu upp i atmosfären. Koldioxid är den absolut 
vanligaste växthusgasen som påverkar världens klimat med växthuseffekt. (Trafikverket, 
2012c). Inom EU 27 (EU:s 27 medlemsländer 2008) står koldioxiden för 97 procent av 
hela transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står för den dominerade 
andelen med 93,2 procent inom transportsektorn (Kågeson, 2008). De faktorer som 
påverkar mängden utsläpp av koldioxid är kvantiteten trafikarbete, energianvändningen per 
kilometer och andelen fossila bränslen i förhållande till alternativa drivmedel (Trafikverket, 
2012c). 
Tunga lastbilar drivs till övervägande del av diesel, andelen lastbilar som drivs av alternativa 
drivmedel är i dagsläget mycket liten. 
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4 Resultat 
I resultatavsnittet presenteras den information som samlats in under de intervjuer som 
genomförts under examensarbetets gång. 

4.1 Logistikkrav inom AB Volvo 
I rubrik 4.1.1 till 4.1.6 presenteras information om de enskilda bolagens logistikkrav. I 4.1.7 
sammanställs alla logistikkrav från de olika bolagen och ett Volvo Group perspektiv 
presenteras. 

4.1.1 Volvo Group Logistics Services – Purchasing 
Enligt inköpsfunktion på VLGS spelar effektiv logistik en viktig roll i värdekedjan och kan 
definieras på flera olika sätt. Definitionen beror på företag och funktion. För VGLS del är 
det ur ett inköpsperspektiv viktigt med hög leveransprecision och att den totala 
logistikkostnaden är låg för att uppnå effektiv logistik. Då VGLS funktion bygger på att 
leverera material till så låg kostnad som möjligt och samtidigt säkerställa att inga 
driftstörningar uppkommer till följd av materialbrist3. 

För inköpsfunktionen inom VGLS är ledtid ingen avgörande faktor, men beaktas ändå då 
den är viktig för produktionsenheterna. Istället läggs stor vikt vid leveransprecision, 
totalkostnad och att valet av transport skall ligga i linje med Volvos kärnvärden. Vid 
transpottuppläggsförändringar skall dock inte ledtiden dramatiskt förändras3. 

Inom inköpsfunktionen på VGLS värdesätts även det fundamentala kravet på hög 
leveranssäkerhet. Vilket innebär att rätt varor kommer fram i rätt kvantitet och rätt 
kvalitet3.  

Då låg total logistikkostnad är ett av målen med transportinköpen och det faktum att AB 
Volvo har många slutna flöden som går tur och retur är det viktigt att fyllnadsgraden är hög 
genom hela flödet3.  

Informationstillgänglighet och flexibilitet är för AB Volvo två viktiga krav. För att 
möjliggöra justeringar kopplade till logistiken och för att öka flexibiliteten finns därför krav 
på hög informationstillgänglighet och spårbarhet av transporter3.  

Inköpsfunktionen inom VGLS arbetar för framtidsäkrade logistiklösningar. Med detta 
menas att flera olika transportkombinationer måste kunna hanteras för att uppnå 
konkurrensfördelar i logistikverksamheten. Framtidsäkringen tar även hänsyn till att 
utrustning måste finns tillgänglig3.  

Omsorg av miljö är ett av kärnvärdena inom AB Volvo, därav blir transportens 
miljöpåverkan ett område som måste analyseras och beaktas. Men satsningarna får inte 
kosta vad som helst. Företagande handlar om långsiktighet så även för AB Volvos del, 
detta leder till att långsiktig lönsamhet måste uppnås för att möjliggöra satsningar på 
miljön3. 
                                                
3 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
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4.1.2 Volvo Group Logistics Services – Distribution Center Olofström 
Det första logistikkravet som nämndes vid intervjun med Distribution Center Olofström 
var leveransprecision. Intervjupersonen värdesatte detta krav som det viktigaste. 
Förklaringen till prioriteten grundade sig i att leveransprecision krävs för att bygga ett 
förtroende. Leveransprecisionen krävs också för att möjliggöra planering av verksamheten. 
Intervjupersonen framhöll också att en hög transportfrekvens är viktig ur ett effektivitets-
perspektiv. Ett väl fungerande informationsutbyte anses vara viktigt. Informationen behövs 
bland annat för att planera verksamheten, hantera avvikelser och för att uppfylla legala 
informationskrav4. 

Även flexibilitet är ett avgörande logistikkrav. Med flexibilitet menas både volym- och 
godstypsmässigt. Ett exempel på detta resonemang ur ett tågperspektiv kan vara att blanda 
olika typer av vagnar i samma tågsätt. När flera olika typer av gods från olika företag 
blandas i ett tågsätt kan volymflexibilitet uppnås4. 

I övrigt värdesätts en låg logistikkostnad. Låg logistikkostnad kan uppnås genom att 
fokusera på helheten istället för att fokusera på små delar. En del i att reducera den totala 
logistikkostnaden är att minska kapitalbindningen. En kort ledtid bidrar till en lägre 
kapitalbindning. Således ställs transportkostnader i relation till kapitalbindningskostnader4.  

Ett av Volvos kärnvärden är omsorg om miljön. Följaktligen är låg miljöpåverkan ett viktigt 
logistikkrav. Uppfyllelsen av detta logistikkrav är konjunkturberoende. Ett miljömässigt 
bättre alternativ väljs alltid om logistikkostnaderna är likartade. Vid högkonjunktur finns 
dock mer pengar att satsa och då kan det miljömässigt bättre alternativet väljas även om det 
är lite dyrare. Vid lågkonjunktur finns ett tydligare fokus på kostnadsbesparingar, det krävs 
trots allt att företaget överlever för att kunna satsa på miljön4. 

4.1.3 Volvo Powertrain AB 
Volvo Powertrain (VPT) lägger stor vikt vid förutsägbarhet och stabilitet i sina 
logistikflöden. I övrigt värdesätts en balans mellan kapitalbindning och logistikkostnad. 
Dessa fyra parametrar skapar tillsammans de generella grundkraven på logistik inom 
bolaget5. 

Ledtid skall väljas utifrån en balans mellan kapitalbindning och transportkostnad. Flödena 
skall alltså optimeras så att kapitalbindningskostnaderna och transportkostnaderna 
tillsammans blir så låga som möjligt. Detta kan i vissa fall innebära att transportkostnaderna 
tillåtas vara höga om varuvärdet är högt. Höga transportkostnader kan vara ekonomiskt 
försvarbara om ledtidsreduktionen anses kompensera kapitalbindningskostnaderna. Ett 
exempel på ett sådant flöde inom VPT är ett långdistansflöde som alltid går med 
flygtransport. Detta flöde innehåller högvärdigt gods och kapitalbindningskostnaderna vid 
sjötransport anses vara högre än prisskillnaden mellan sjö- och flygtransport5.  

                                                
4 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
5 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
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Inom VPT mäts ledtid generellt på dagsnivå. Ledtiden på inboundflöden mäts från att 
leverantören skickat en leveransbekräftelse till dess att godset ankommer till VPT:s fabrik. 
Generellt tillåts inte att ledtider förändras till att bli längre, dock finns det undantag 
exempelvis när ledtidsförlängningen leder till kostnadsreduktionen och en frekvensökning 
är möjlig. Transportkostnaderna skall då bli så låga att flödets frekvens kan ökas utan 
kostnadstillägg. Således skall “kostnadsreduktionen användas för att öka flexibiliteten” 6.  

Flexibilitet och logistikkostnad 
Att ha en hög flexibilitet är i första hand en kostnadsfråga. Ett flexibelt upplägg kan både 
spara och kosta pengar. En parameter som minskar flexibiliteten i VPT:s flöden är att 
specialemballage används och att specialutformade lastbärare ibland krävs. 
Specialemballaget utgörs till största delen av motorbockar. Motorbockarna är inte 
stapelbara och annat gods kan inte lastas ovanpå de lastade motorbockarna. VPT har 
undersökt behovet av stapelbara motorbockar men kommit fram till att godsets vikt blir 
begränsande innan volymen blir för stor. Med detta menas att godsets vikt är den 
begränsande faktorn av hur mycket som får lastas på varje lastbärare. VPT lämnar frågan 
öppen om att implementera staplingsbara emballage om lastbärarna kan hantera större 
vikter så att ett sådant behov uppstår6. 

Inom VPT är det önskvärt med hög flexibilitet i flödena för att kunna matcha volymen på 
flödena till val av lastbärare. Med detta menas att det skall vara enkelt att kunna styra flödet 
mot FTL/FCL eller LTL/LCL beroende på vilken volym som finns tillgänglig6. 

VPT förespråkar att totalkostnaden för logistikupplägget skall analyseras. Detta för att 
optimera flödet gällande transport-, lagrings-, buffert- och kapitalbindningskostnader.  
Logistikkostnaden är en stor del av VPT:s totala kostnader. Logistikkostnaden är en 
kostnad som i högsta grad påverkar företagets lönsamhet6.  

Leveransprecision och leveranssäkerhet 
Som tidigare nämnts är stabilitet viktigt inom VPT, men stabiliteten får inte ledtidsmässigt 
kosta vad den vill. För att exemplifiera detta redovisas två alternativa flöden: Ett flöde med 
en leveransprecision på 95 procent och med en ledtid på 8 dagar, och samma flöde med en 
leveransprecision på 90 procent med 3 dagars ledtid. “Ur ett totalkostnadsperspektiv är det ofta 
billigare att använda flödet med sämre stabilitet men att istället öka buffertlagret med en dag.” 6. 

Dålig leveransprecision gör att verksamheten blir svårplanerad och att arbetsbelastningen 
blir ojämn. För att uppnå bra effektivitet vid godsmottagningar är det viktigt att sprida ut 
arbetsbelastningen vilket är en omöjlighet vid dålig leveransprecision6. 

För att undvika driftstörningar i produktionen på grund av leveransproblem, 
kvalitetsproblem eller felleveranser använder VPT buffertlager. För gods från samma 
kontinent finns oftast ett dygns buffertlager. För interkontinentalt gods kan buffertlagret 
vara så stort som tio dygns förbrukning. Det stora buffertlagret beror på att fabriken vill ha 
möjlighet att ersätta godset innan ett produktionsstopp är ett faktum.  Buffertlagren gör att 
                                                
6 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
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fabrikerna ofta kan hantera minde förseningar i leveranser. Oftast finns också yta för att 
kunna hantera för tidiga leveranser7. 

Information 
Vid alla typer av leveransförändringar är det viktigt att informationen når VPT. Om 
fabriken får informationen tillräckligt tidigt finns det ofta möjlighet att agera. Detta kan 
göras genom att planera om verksamheten och att till exempel spärra de produkter som 
behöver de aktuella komponenterna7.  

VPT saknar en enkel lösning för att kunna spåra sitt gods. De vill kunna se var godset 
befinner sig och om det följer sin leveransplan. I dagsläget måste VPT kontakta VGLS för 
att få denna information7.  

4.1.4 Volvo Penta AB 
De tre grundläggande logistikkraven inom Volvo Penta är ledtid, leveransprecision och 
logistikkostnad. Logistikarbete kan ses som att balansera och optimera konkurrenskraftiga 
ledtider, hög leveransprecision, låg kapitalbindning samt lager. Detta skall göras till lägsta 
möjliga kostnad. Uppfyllelsen av dessa krav ger en bra grund för fortsatt utveckling. Vidare 
är proaktiv informationshantering viktigt. Informationshanteringen är en förutsättning för 
att effektivt hantera driftstörningar8. 

Leveransprecision är ett grundkrav som måste uppfyllas för att skapa ett förtroende och för 
att möjliggöra planering. Leveransprecision är ett grundläggande fundament för att 
möjliggöra logistikutveckling. Först när en hög leveransprecision uppnåtts går det att arbeta 
med är korta ner ledtider8. 

En kort ledtid är inte viktigt i sig självt, däremot är det viktigt att ha ett totalkostnadsfokus. 
Ledtiden är en avgörande faktor för kapitalbindningen. Det fokus som finns på ledtid gäller 
den totala ledtiden, i denna ledtid ingår även den interna och administrativa ledtiden8.  

Volvo Penta vet och tycker att det är viktigt att veta att deras kunder blir allt mer 
industrialiserade. Mindre aktörer börjar ställa samma krav som de stora aktörerna inom 
fordonsindustrin. Det finns en trend bland Volvo Pentas kunder att bli färre men större. 
Detta leder till att fokus på effektivitet ökar från kunderna. Leveransprecision är en viktig 
faktor för att kunna arbeta effektivt inom industrin. Volvo Penta är medvetna om att dess 
kunder ställer samma krav som de själva gör på sina leverantörer. Kraven inom den 
industriella tillverkningen härstammar från att order bygger på ett verkligt behov8. 

Volvo Penta använder främst lastbilstransporter inom Europa för att nyttja vägtransporters 
flexibilitet och snabbhet. Interkontinentalt används sjötransporter. Flygtransporter används 
endast när något gått fel8.  

Volvo Penta har många relativt små kunder på många olika platser. Detta resulterar i 
många lågvolymflöden. Ofta används specialemballage, detta emballage skall returneras till 

                                                
7 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
8 Bodil Hägg, Director Global Logistics, Volvo Penta, intervju 2013-03-11 
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Volvo Penta. Vidare behövs en flexibilitet för att kunna omdirigera gods. Omdirigeringen 
sker oftast innan godset lämnat Volvo Penta. Behovet grundar sig ofta i kundens finansi-
eringsmöjligheter9.  

Inom Volvo Penta är logistikkostnad en ansenlig kostnad i sin helhet. I dagsläget ligger 
fokus på de olika kostnadsbärarna, så som transportkostnad, lagerkostnad, hanterings-
kostnad och räntekostnad för bundet kapital. Transportkostnaden är den enskilt största 
kostnadsbäraren inom den totala logistikkostnaden. Vid utveckling av nya flöden görs en 
totalkostnadsanalys. Totalkostnadsanalysen anpassas efter flödets påverkan. Om det finns 
en stor potentiell påverkan av flödet görs en grundlig totalkostnadsanalys. Är den 
potentiella påverkan däremot liten gör endast en ”light version” 9. 

Intervjupersonen framhåller att hennes personliga åsikt är att det är viktigt med alternativa 
transportslag i framtiden. Hon anser att intermodalitet har en stor utvecklingspotential. 
Intermodala transporter kan uppnå kraven på flexibilitet och samtidigt kringgå väg-
transporters nackdelar9. 

4.1.5 Volvo Construction Equipment AB 
Två intervjuer gjordes med Volvo Construction Equipment (VCE), en intervju gjordes 
med den ansvariga för logistikutveckling inom VCE EMEA med fokus på inboundflöden. 
Den andra intervjun gjordes med den ansvariga för logistikprocesser för outbound-
transporter. 

4.1.5.1 Inbound 
VCE Inbound arbetar generellt efter tre övergripande logistikparametrar, dessa är: 

1. Att rätt servicenivå skall uppfyllas,  
2. till lägsta möjliga kostnad, 
3. och med minimalt bundet kapital10.  

Arbetet med dessa tre övergripande logistikparametrar skapar ett behov av mer detaljerade 
logistikkrav. Enligt intervjupersonen delas logistikområdet upp mellan intern och extern 
logistik. Den interna logistiken ansvarar varje fabrik för. Medan den externa logistiken 
sköts av VGLS. VCE ser VGLS som en integrerad partner och en kompetensresurs snarare 
än en transportleverantör. VCE lämnar således över ansvaret för drift och utveckling av 
externa transporter till VGLS. Självklart finns VCE med i många beslut som till exempel 
innebär förändringar i pris eller miljöpåverkan. VCE har det slutgiltiga mandatet att 
bestämma10.  

 

 

                                                
9 Bodil Hägg, Director Global Logistics, Volvo Penta, intervju 2013-03-11 
10 Mikael Svensson, Director Logistics Development, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-03-05 
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Logistik ses som mer än transporter. Materialet måste levereras på rätt sätt så att det passar 
in i produktionen. Till exempel finns kittning och ergonomiska aspekter med i 
logistikområdet11.  

Ur ett transportlogistiskt perspektiv är leveransprecision och leveranssäkerhet två viktiga 
logistikkrav. Dessa krav skapar en stabilitet och en förutsägbarhet vilka är grundkrav som 
antas vara uppfyllda. Om dessa krav inte uppfylls finns det inte förutsättningar för 
logistikutveckling. Leveransprecisionen bygger på att materialleverantörerna skickar sitt 
gods enligt avtal och att transportörerna håller den avtalade transportledtiden. Vidare finns 
alltid en strävan om att reducera den totala ledtiden. Ledtiden delas upp i två delar, 
administrationsledtid och transportledtid. VCE har oftast mellan 10 till 15 dagar från att en 
order läggs till dess att materialet behövs i produktionen. I denna tid måste både den 
administrativa ledtiden och transportledtiden innefattas11. 

Strävan efter att reducera ledtider grundar sig i en önskan om kostnadsreduktioner. Således 
måste ledtidsreduktionens värde alltid jämföras med kostnadsdrivare så som ökade 
transportkostnader och en ökad miljöpåverkan11. 

En hög informationstillgänglighet är enligt intervjupersonen viktigt för att arbeta proaktivt 
vid problem. Information som är nödvändig är alla händelser som gör att transporten 
kommer att avvika från vad som finns i kontraktet. Ju tidigare informationen når den 
drabbade desto bättre11.  

Inom VCE är fyllnadsgrad av lastbärarna i fokus. Det är därför viktigt att det finns en viss 
volymflexibilitet inbyggt i flödena. Volymflexibiliteten kan också gynnas av en tydlig 
nätverksstruktur. Där till exempel mjölkrundor kan användas för att uppnå en hög frekvens 
och fyllnadsgrad i små flöden. Volymflexibiliteten hanteras av VGLS i samarbete med 
VCE. För att detta skall fungera krävs det att det finns en klar helhetsbild och en 
integration mellan funktionerna11.  

Logistikkostnaden ses som en helhet. I denna kostnad ingår bland annat transporter, ränta 
på kapital och hanteringskostnader. Logistikkostnaden för VCE EMEA är en stor del av 
företagets totala kostnader. Logistikkostnaden är storleksmässigt jämförbar med 
personalkostnaden. Således är logistikkostnaden en viktig faktor i företagets totala 
lönsamhet. Den största kostnadsbäraren inom logistikkostnaden är transportkostnader11.  

När förändringar görs i logistikupplägg görs ett så kallat ”business case”. I ett business case 
kvantifieras förändringens påverkan. Delar som ingår är bland annat miljöaspekter, 
investeringskostnader och återbetalningstid11. 

Visar ett business case att miljöpåverkan minskar i och med en förändring kan 
förändringen genomföras även om kostnaden ökar. Utfallet av denna jämförelse varierar 
från fall till fall. Strävan finns alltid efter vinn-vinn lösningar, där både miljöpåverkan och 
kostnaderna minskar. För att följa upp beslutens miljöpåverkan finns ett KPI som visar 
transporternas miljöpåverkan månad för månad11. 

                                                
11 Mikael Svensson, Director Logistics Development, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-03-05 
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4.1.5.2 Outbound 
Logistikens roll i värdekedjan ses som ett konkurrensmedel vars funktion är att möjliggöra 
servandet av produkter och tjänster till VCE:s kunder. Ofta är ledtiden av stor betydelse för 
kunderna, men att skapa snabbare transporter ses idag som svårt. Istället är det viktigare att 
jobba med leveranspålitlighet och ett bra informationsflöde som förmedlar precisionen12. 

En del återförsäljare i Europa klagar på för lång ledtid. En trolig anledning till varför 
återförsäljarna vill ha kortare ledtider beror på att kredittiden börjar ticka så fort VCE 
skickar leveranser. VCE:s produkter från Arvika når de flesta återförsäljarna och kunderna i 
Europa genom lastbil till Skandiahamnen i Göteborg, där transporten fortsätter med fartyg 
för att slutdistribueras till kund med lastbil12. 

Kundkrav 
VCE:s kunder uttrycker i vissa fall missnöje med leveranser som kommer förtidigt. 
Anledningen är att de förtidiga leveranserna stör planeringen för verksamheten. Att 
kunderna inte vill ha förtidiga leveranser är lätt att förstå, AB Volvo har höga förväntningar 
på att inleveranser skall ligga inom förbestämda tidsintervall och vänder man på 
resonemanget är detta något som självklart även kunderna vill ha12. 

Enligt VCE borde fokus ligga på korrekta ledtider vars precision bör vara på dagnivå, plus 
minus en dag, om informationen når återförsäljaren fem dagar innan. När det är två dagar 
till leverans bör precisionen vara mer exakt och nå förmiddags-/eftermiddagsnivå. Denna 
förutsägbarhet och tilltro är viktigt för VCE:s kunder och återförsäljare12. 

Generellt inom segmentet Construction Equipment finns det höga krav på rena och snygga 
maskiner trots att det är anläggningsmaskiner. Kunden vill köpa maskiner med ytskikt i 
toppklass för att sedan själv sätta skopan i marken och påbörja arbetet. Inom VCE är 
hanteringsskador ett litet problem enligt statistiken. Tillförlitligheten i statistiken är dock 
begränsad då väldigt få kunder gör anspråk på sin förskärning. Inom branschen är det 
vanligt att eventuella felaktigheter repareras av kunden själv12.  

Information 
VCE använder sig av Volvos planeringsystem A4D för att nå ut med information till kund 
och återförsäljare. För VCE är det viktigt att den senast kända informationen om när 
produkter skall ankomma når fram till kund och återförsäljare. Kravet från VCE är att det 
på förhand skall gå att veta med hög säkerhet när produkterna skall ankomma. Händer det 
något måste informationen uppdateras så att de nya datumen och tiderna är aktuella. 
Informationsflödet är viktigare än hur fort leveransen går12.  

Leveransadresserna varierar inom VCE, allt från grusgrop till hamn, verkstad eller direkt till 
försäljare. Variationen av leveransadress är en av de bidragande anledningarna till att 
omdirigering av gods är vanligt. En annan anledning är att det “saknas något mellan 
återförsäljare och VCE, de litar inte helt fullt ut på skeppningsdag” 12.13 

                                                
12 Mats Olofsson, Outbound Process Manager, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-02-26 
13  
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4.1.6 Volvo Group Logistics Sevices – Umeå 
För logistikverksamheten i Umeå är leveransprecision ett viktigt logistikkrav. Uppfyllelse av 
detta krav är nödvändigt för att planera verksamheten. Leveransprecisionen mäts på 
dagnivå. Fokus ligger även på en låg transportkostnad. Att transportkostnaden är den 
viktigaste delen av den totala logistikkostnaden beror på att kapitalbindning inte anses vara 
ett problem. Kapitalbindningen kan enligt intervjupersonen i princip bortses eftersom att 
betalningsvillkoren är generösa14. 

I övrigt är låg miljöpåverkan ett logistikkrav som prioriteras. Umeå har valt att transportera 
hytter till både Göteborg och Gent med tågtransporter. Dessa flöden består av tungt och 
stort gods med höga volymer. Tack vare tågtransporterna blir miljöpåverkan relativt liten 
trots det fysiskt långa avståndet14. 

Intervjupersonen hade svårt att prioritera de olika logistikkraven som intervjuarna i förväg 
hade identifierat. Hon ansåg att alla krav är viktiga och att ingen kan viktas högre än en 
annan. Det är istället helhetsprestationen som är det viktigaste14. 

4.1.7 Sammanställning av logistikkrav 
Ett av examensarbetets mål är att identifiera gemensamma logistikkrav inom AB Volvo. De 
logistikkrav som identifierades som gemensamma inom AB Volvo presenteras i detta 
avsnitt och sammanställs i Tabell 6. Logistikkraven valdes ut utifrån sammanställningen av 
de kvalitativa och kvantitativa delarna av intervjuerna. Sammanställningen av de kvalitativa 
delarna presenteras i Tabell 7. De kvantitativa delarna av intervjuerna sammanställs och 
presenteras i Figur 19. Figur 19 visar hur intervjupersonerna viktar de olika logistikkraven 
mot varandra, bakgrundsdata till figuren presenteras i Bilaga D. 

Således har de gemensamma logistikkraven valts utifrån ett övergripande AB 
Volvoperspektiv. Valen gjordes utifrån att liknande kvalitativa krav grupperades. De mest 
frekventa kraven valdes ut och benämns som gemensamma logistikkrav. De gemensamma 
logistikkraven kompletteras av de logistikkrav som kan frånskiljas med en signifikant högre 
poäng i den kvantitativa delen.   

Utifrån de kvantifierande avsnitten i intervjuerna framgår det att hög leveransprecision, hög 
leveranssäkerhet, hög informationstillgänglighet och låg logistikkostnad kan ses som AB 
Volvos grundkrav gällande logistikupplägg. Den kvalitativa delen av intervjuerna visar på 
att dessa krav bör kompletteras med att logistikupplägget ligger i linje med AB Volvos 
kärnvärden, kort ledtid utan förlängningar vid förändringar i logistikupplägg, hög 
flexibilitet, genomtänkt nätverksstruktur och en hög förutsägbarhet i flödena. 

                                                
14 Malin Mattsson, Logistics, Volvo Group Trucks Operations EMEA, intervju 2013-02-27 
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Figur 19, Illustration av viktade logistikkrav. 

I nedan tabell, Tabell 6, presenteras de logistikkrav som identifierats som gemensamma 
inom AB Volvo.  

Tabell 6, Gemensamma logistikkrav inom AB Volvo. 

AB	  Volvo	   -‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Låg	  total	  logistikkostnad	  

-‐ Logistiklösningar	  i	  linje	  med	  kärnvärden	   -‐ Hög	  leveranssäkerhet	  

-‐ Hög	  flexibilitet	   -‐ Hög	  informationstillgänglighet	  

-‐ Kort	  ledtid	   -‐ Hög	  förutsägbarhet	  

-‐ Inga	  dramatiska	  försämringar	  i	  ledtid	   -‐ Genomtänkt	  nätverksstruktur	  
 

I Tabell 7 presenteras en summering av alla logistikkrav som identifierats vid de olika 
intervjuerna under examensarbetet.  

Tabell 7, Sammanställning av identifierade logistikkrav. 

VGLS	  

Purchasing	  

-‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Låg	  total	  logistikkostnad	  

-‐ Logistiklösningar	  i	  linje	  med	  kärnvärden	   -‐ Framtidssäkrade	  logistiklösningar	  

-‐ Hög	  flexibilitet	   -‐ Hög	  informationstillgänglighet	  

-‐ Inga	  dramatiska	  försämringar	  i	  ledtid	   -‐ Spårbarhet	  av	  transporter	  
 

VGLS	  

Olofström	  

-‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Låg	  logistikkostnad	  

-‐ Hög	  transportfrekvens	   -‐ Ett	  helhetsperspektiv	  

-‐ Informationstillgänglighet	   -‐ Låg	  miljöpåverkan	  

-‐ Flexibilitet	   	  
	  

6,8	  

5,0	  
4,5	   4,3	  

3,2	  

1,5	   1,3	   1,3	  
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VPT	   -‐ Förutsägbarhet	   -‐ Stabilitet	  

-‐ Låg	  logistikkostnad	   -‐ Inga	  dramatiska	  försämringar	  i	  ledtid	  

-‐ Hög	  informationstillgänglighet	   -‐ Kort	  ledtid	  

-‐ Spårbarhet	   	  
	  

VCE	  Inbound	   -‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Hög	  leveranssäkerhet	  

-‐ Kort	  ledtid	   -‐ Låg	  logistikkostnad	  

-‐ Låg	  miljöpåverkan	   -‐ Hög	  fyllnadsgrad	  

-‐ Volymflexibilitet	   -‐ Hög	  informationstillgänglighet	  

-‐ Integration	  mellan	  funktioner	   -‐ En	  tydlig	  nätverksstruktur	  
	  

VCE	  	  

Outbound	  

-‐ Hög	  leveranspålitlighet	   -‐ Hög	  informationstillgänglighet	  

-‐ Korrekta	  ledtider	   -‐ Flexibilitet	  

-‐ Inga	  hanteringsskador	   	  
	  

VTC/VGLS	  

Umeå	  

-‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Låg	  miljöpåverkan	  

-‐ Låg	  transportkostnad	   	  
	  

Volvo	  Penta	   -‐ Hög	  leveransprecision	   -‐ Låg	  logistikkostnad	  

-‐ Korta	  ledtider	   -‐ Spårbarhet	  

-‐ Hög	  fyllnadsgrad	   -‐ Hög	  leveranssäkerhet	  

-‐ Hög	  informationstillgänglighet	   -‐ Uppfyllelse	  av	  kärnvärden	  
 

4.2 Tågets potential och problemområden 
I de följande rubrikerna presenteras den fakta kring tågtransporter som framkommit under 
intervjuerna med de olika bolagen. 

4.2.1 Leveransprecision  
Leveransprecision är det viktigaste mätetalet då det krävs för att bygga ett förtroende. 
Leveransprecision är också grunden till flödets stabilitet och förutsägbarhet. Stabilitet och 
förutsägbarhet krävs för att det skall vara möjligt att utveckla ett logistikflöde15. 
Leveransprecisionen är starkt kopplad till flödets komplexitet. Leveransprecisionen 
försämras i takt med antalet omkopplingar, rangeringar och växlingar. Känsligheten 
påverkas av spårtillgänglighet, singel eller dubbelspår, under transportsträckan16. 

De transporter som genomförs på järnväg uppnår enligt VGLS:s statistik Volvos interna 
krav på leveransprecision. Nivån på leveransprecisionen för järnväg ligger på ungefär 
samma nivå som den för vägtransporter. Kraven på leveransprecision ligger på från två 

                                                
15 Mikael Svensson, Director Logistics Development, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-03-05 
16 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
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timmar till 15 minuter, exaktheten beror på flödets upplägg och kundens behov17. 
Förseningar på mer än 30 minuter är ovanliga om inga större problem stöts på under 
transportstäckan18. Inom VPT finns en oro kring att tågtransporter inte kan leva upp till 
lasbilstransporters nivå. Oron grundar sig i behovet av säkerhetslager som tillkommer vid 
en låg leveranspålitlighet19. 

Då leveransprecision är av högsta prioritet inom VGLS måste osäkerheten som finns i 
järnvägens natur byggas bort i största möjliga mån. Volvo har valt att göra detta genom att 
arbeta fram ”back-up-strategier” för att kunna hantera driftstörningar i den icke flexibla 
järnvägstrafiken. Back-up-strategierna bygger på kvalitetshandböcker och en kontrakts-
mässig förflyttning av ansvaret till de berörda tågoperatörerna vid driftstörningar. 

Kvalitetshandböckerna är utformade för att tågoperatörerna skall vara väl insatta i 
driftstörningshanteringen och så att eskaleringen sker på ett processmässigt korrekt sätt. 
Kvalitetshandboken och back-up-strategierna skapas redan i upphandlingsfasen med 
operatörerna. Back-up-strategierna kan innebära alternativa vägar eller transportsätt. På så 
vis kan problem under tågtransportens färdväg hanteras17. 

Ytterligare förbättringar som gjorts inom AB Volvo för att minimera effekterna av 
driftstörningar och på så vis förbättra leveransprecisionen är att ett godsflöde använder sig 
av trailers som lastbärare istället för containers. Denna förbättring ökar flexibiliteten, vilket 
också minskar sårbarheten, då trailers lättare går att lyfta av från tåget så att transporten kan 
fortsätta med lastbil17. 

Järnvägsoperatörerna är ansvariga för att tågtransporterna följer tågschemat. Problem med 
förtidiga leveranser är sällsynta då tågschemat är skapat utifrån tågets färdväg. De problem 
som finns hänger istället ihop med försenade leveranser. Försenade leveranser beror oftast 
på driftstörningar. Dessa problem hanteras som tidigare nämnts med hjälp av 
kvalitetshandböcker och back-up-strategier17. 

Det finns internationella skillnader i hur välutvecklad tågmarknaden är. I denna utveckling 
ligger Sverige i framkant. Skillnaderna grundar sig i tågmarknadens historia, där det funnits 
en kraftig reglering inom varje land. Sverige har kommit långt i avregleringen vilket 
resulterat i att konkurrensen och prestationskraven ökat. De ökade kraven grundar sig i att 
kunderna har möjlighet att välja olika bolag i och med avregleringen18. 

För att uppnå de krav som Volvo ställer på leveransprecision kan endast heltåg och 
blocktåg användas internationellt. Dessa två kategorier av tågtransporter är förutsägbara så 
länge inga driftstörningar finns under transportsträckan20. Hanteringen av singelvagnar 
bland de icke svenska operatörerna har för låg tillförlitlighet för att vara en möjlig lösning. 
Dock fungerar den svenska singelvagnshanteringen på ett relativt bra sätt17. 

                                                
17 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
18 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
19 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
20 Malin Mattsson, Logistics, Volvo Group Trucks Operations EMEA, intervju 2013-02-27 
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Problemet med driftstörningar inom järnvägssektorn är att alla tåg som skall passera den 
berörda sträckan drabbas. Vägtransporter har ofta möjlighet att välja en alternativ färdväg. 
Problem med driftstörningar har minskat de senaste åren. Minskningen kan härledas till att 
trafikverket gjort infrastrukturella satsningar på underhåll av järnvägsnätet21. En 
problematik som finns vid driftstörningar inom järnvägssektorn är den höga 
spårbeläggningen. En hög beläggning innebär att driftstörningar skapar stora problem, 
speciellt för godstransporter. Persontransporter är relativt enkla att omdirigera till bil eller 
buss för att minimera förseningen. Det är svårare att organisera en flytt av gods som finns 
lastat på ett godståg, således måste godståget slutföra sin transport. Problemet är då att 
finna lediga luckor i tågschemat. Denna problematik är grunden till tågtransporters 
känslighet. För att undvika följdproblem efter en driftstörning på ett tåg vore det bra att 
skapa sidospår med jämna mellanrum längs tågrälsen där tåg kan parkeras i väntan på en 
lämplig lucka i tågschemat, på så sätt utsätts andra tågtransporter skall för en minimal 
påverkan22. 

4.2.2 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet bygger enligt inköpsfunktionen på att rätt varor i rätt mängd lastas i 
lastbärarna och anländer till sin destination i oskadat skick. Risker som finns gällande 
leveranssäkerhet varierar beroende på transportens upplägg. Skillnader mellan transportslag 
finns i risk för stöld, hanteringsskador och undervägsskador. Stöldrisken hör ihop med 
lastbärarens utformning, stilleståndstid och vilka länder godset färdas genom. Anders 
Bergström var noga med att påpeka att stölder generellt inte är något större problem, 
varken vid väg- eller järnvägstransporter. Det finns dock exempel på stöldförsök som 
resulterat i skadad transportutrustning23. 

Risken för hanteringsskador grundar sig i antalet gånger varje kolli eller lastbärare hanteras. 
Antalet lyft beror på transportens upplägg. Transportens framfart och emballaget godset är 
lastat i påverkar risken för undervägsskador. Undervägsskador har sin bas i transportens 
framfart 23. 

Tågtransporter kräver ofta ett större antal lyft än lastbilstransporter. Detta grundar sig i 
behovet av förtransporter och/eller slutleveranser med lastbil där industrispår direkt till 
fabrik saknas. För att minimera problemen med hanteringsskador använder AB Volvo till 
stor del intermodala transporter vid tågtransporter. Vilket innebär att antalet kollilyft 
minimeras till att endast lyfta på och av trailern eller containern från tågvagnen23. 

En fördel med tågtransporter är den låga andelen undervägsskador. Den låga risken för 
undervägsskador grundar sig i det fundamentala faktumet att tåg rullar på räls. Järnvägen är 
befriad från många av de problem som finns vid vägtransporter. Till exempel vägbulor, 
plötsliga inbromsningar, krockar, skarpa kurvor och så vidare23.  

                                                
21 Malin Mattsson, Logistics, Volvo Group Trucks Operations EMEA, intervju 2013-02-27 
22 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
23 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
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Leveranssäkerheten vid tågtransporter är god, godsskador är ovanligt. Det finns dock 
problem med skadad utrustning när intermodala transportupplägg används. Ett problem 
som uppmärksammats är att kapellen på trailrar som lyfts på tågvagnen går sönder. Detta 
beror på att ansvaret för att stänga kapellet ramlat mellan stolarna. Kapellet blåser sönder 
om det inte är stängt på ett korrekt sätt. Det är också mycket ovanligt med stölder av gods 
vid järnvägstransporter. Troligtvis beror detta på godsets natur och på att det är besvärligt 
att stjäla från en järnvägsvagn24. 

4.2.3 Miljöpåverkan 
Volvos transportpolicy kring miljö säger att den mest miljömässigt riktiga lösningen skall 
väljas om två alternativ kostar lika mycket. Den mest miljöriktiga lösningen väljs också om 
kostnaden är relativt lite större än den andra25. Kostnadsskillnadens värde utreds i ett 
business case26. 

Tågtransporter är överlägset miljömässigt gentemot lastbilstransporter om en miljömässigt 
korrekt elframställning kan garanteras. De tågoperatörer som hanterar Volvos flöden är 
drivna av att göra miljömässigt korrekta inköp av el, således har implementeringen av dessa 
flöden reducerat Volvokoncernens koldioxidutsläpp gällande logistik. Tågprojekten är 
viktiga delar i Volvos arbete med att utvecklas enligt sina kärnvärden27. 

Nationella skillnader tas med i bedömningen av miljöpåverkan från transporten. De siffror 
som används vid miljöberäkningar erhålls från tågbolagen i respektive land. Siffrorna som 
används är genomsnittssiffror av den el som köps in av tågbolagen27. 

Skillnaden av koldioxidutsläpp beror på elframställningsmetod och skiljer sig markant 
mellan länder i Europa. Sverige ligger i framkant med cirka 0,003 gram per tonkm. Det 
svenska talet kan jämföras med Tysklands siffra på 27 gram per tonkm (VGLS, 2013). 

Reduktionen av miljöpåverkan är beroende av infrastrukturella aspekter. Ett exempel på 
detta är när lastnings- och/eller lossningsplatsen ligger långt från avsändaren/mottagaren. 
Skövdefabrikens närmast användbara kombiterminal ligger cirka 9 mil från fabriken. Detta 
gör att det krävs en omfattande förtransport eller slutdistribution av materialet för att nå 
destinationen. Denna hantering gör att både miljövinsten och kostnadsreduktionen som är 
förknippade med att använda tågtransporter minskar25. 

4.2.4 Informationstillgänglighet 
Tågbolagen är ur ett historiskt perspektiv dåliga på att leverera information till dess kunder. 
Problemet är särskilt stort då tågen färdas genom flera länder. En utveckling har skett de 
senaste åren men det finns “fortfarande en utvecklingspotential” 27. 

AB Volvo har länge aktivt arbetat med sina transportleverantörer för att upprätta ett 
fungerande informationsutbyte. Detta har resulterat i ett IT-baserat informationssystem där 

                                                
24 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
25 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
26 Mikael Svensson, Director Logistics Development, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-03-05 
27 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
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uppdateringar om tågens position och eventuella störningar kan utläsas i realtid. AB Volvo 
kräver dessutom att operatörerna aktivt lämnar avvikelserapporter, detta hanteras genom 
en förutbestämd avvikelserutin som lämnas till operatörerna. För att ytterligare öka 
kontrollen av godsets position vid tågtransporter arbetar Volvo för tillfället med att 
integrera GPS- och RFID-lösningar på alla tågvagnar som används28. 

Informationsutbytet mellan tågoperatörer och kunder fungerar bra om parterna aktivt 
arbetat för att bygga ett förtroende sinsemellan. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver 
att båda parterna agerar långsiktigt. Samuelsson vill gärna se en teknikutveckling gällande 
informationshantering. Till exempel genom att utveckla befintlig RFID-teknik till att 
innehålla information som kan förenkla administrationsarbetet, inte bara lokalisera en 
position. Detta är ett projekt under utveckling, men just nu saknas det systemstöd för att 
hantera RFID-tekniken fullt ut29. 

4.2.5 Ledtid 
Förändringen i ledtid vid övergång från vägtransporter till tågtransporter beror på flödets 
upplägg och komplexitet. Inköpsfunktionen på VGLS har erfarenhet av att 
transportledtiden oftast inte förlängs vid användande av tågtransporter, däremot kan den 
totala ledtiden bli längre beroende på flödets frekvens och volymer28. 

Ur ett kostnadsperspektiv är det viktigt att uppnå hög frekvens och korta ledtider. Många 
tågflöden är konkurrenskraftiga ledtidsmässigt jämfört med vägtransporter. Konkurrens-
kraften i ledtid blir sämre ju komplexare tågflödena blir. Komplexiteten ligger i antal 
växlingar, rangeringar och vagnantal. Blocktåg har ofta bra ledtider tack vare dess relativt 
okomplicerade färd efter det att vagnarna kopplats ihop till ett heltåg. Järnvägens stora 
utmaning är att lyckas förbättra hanteringen vid små flöden, till exempel singelvagnar, så att 
de kan matcha blocktågens effektivitet29. 

En fördel med tågtransporter är att transportledtiden är konstant tack vare tågschemat och 
järnvägsnätets uppbyggnad. Transportledtiden vid tågtransporter bygger på ett inter-
nationellt tågschema. Tågoperatörerna begär in planeringsunderlag för nästkommande års 
tågtransporter cirka 7-12 månader innan de skall sättas i drift. Tillgänglig spårkapacitet i alla 
berörda länder gås sedan igenom av de myndigheter som äger spåren i respektive land. 
Detta tågschema gör att ledtiden är fast bortsett från driftstörningar. Kundernas önskemål 
om avgångstid och ankomsttid är således beroende av det förplanerade schemat. Vid inköp 
av tågtransporter finns det i praktiken inga möjligheter att köpa prioritet på spåren och på 
så sätt korta ledtiderna. Dock går det att med hjälp av långsiktigt partnerskapstänkande att 
etablera en kontakt med de olika tågoperatörerna för att som kund få hög prioritet vid 
driftstörningar. AB Volvo har genom gott partnerskap lyckats etablera en kontakt som gör 
att AB Volvos tåg prioriteras till stor del vid driftstörningar28. 

Som en stor köpare av tågtransporter på en specifik sträcka finns möjlighet att påverka 
tidtabell och tågschema. Exempel på detta är att Volvo praktiskt taget kan bestämma sin 

                                                
28 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
29 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
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egen tidtabell på flöden så som Olofström-Älmhult. Det finns en större komplexitet med 
tidtabell och tågschema på flöden som färdas på stambanor. Skillnaden beror på att 
transporterna på sträckan Olofström-Älmhult domineras av Volvogods medan Volvos 
transporter på stambanan är en liten del av de totala transporterna på sträckan30. 

Det finns ett behov av en utvecklad infrastruktur för att säkerställa tågtransporters 
konkurrenskraft i framtiden, framförallt gällande ledtider och stabilitet31. Det föregår en 
allmän politisk diskussion kring infrastrukturella satsningar. Diskussionen fokuseras kring 
satsningar på enskilda infrastrukturella projekt så som Hallandsåsen, Botniabanan och 
Västlänken. Det är viktigt att pengarna i de infrastrukturella satsningarna hamnar där det 
gör mest nytta. För den stora massan, både gods- och persontrafik, vore det bättre att 
fokusera satsningarna på att skapa möjligheter till bättre tidtabeller och högre frekvens. Det 
som skulle krävas är effektivare rangeringsmöjligheter och ett utbyggt växelsystem. Det 
skulle också behöva satsas på en utbyggnad av dubbel- och mötesspår. Dessa satsningar 
skulle få en större utdelning än de stora projekten på få specifika platser30. 

4.2.6 Logistikkostnad 
Vid implementering av alla nya logistikflöden inom AB Volvo tas alltid den totala 
logistikkostnaden i beaktande. Att göra en korrekt kostnadsanalys är inte alltid möjligt då 
många faktorer måste vägas in så som varuvärde och svårdefinierade kostnader så som 
liggtid och inkuransrisker. Ambitionen är alltid att optimera kostnaden för logistikupplägget 
som helhet istället för att se de enskilda kostnadsbärarna var för sig32.  

En viktig faktor vid beräkning av logistikkostnaden är risken för stillestånd och brist i de 
olika fabrikerna. Denna kostnad är enorm och måste undvikas genom stabila logistik-
upplägg med bra leveransprecision32. 

Det administrativa arbetet för tågtransporter, jämfört med vägtransporter, är relativt likartat 
om mängden arbete studeras. Den största skillnaden är att olika system måste användas för 
att utföra arbetet. Det administrativa arbetet är också starkt kopplat till valet av lastbärare. 
Vid intermodala transporter med trailertåg skapas ett behov av dubbel administration. Dels 
måste varje trailer behandlas individuellt likt om transporten hade gått på väg, utöver detta 
måste även administrativt arbete för tåget som helhet utföras.33  

Dock finns det inom AB Volvo skillnader i hur mängden administrativt arbete uppfattas. 
Peter Samuelssons uppfattning är att administrationsarbetet för tågtransporter kräver mer 
manuellt arbete än vid vägtransporter. Det är många flersiffriga tågvagnsnummer som skall 
matas in i systemet för varje vagn30. 

Transportkostnaden för tågtransporter är lägre än den vid vägtransporter. Dock är 
järnvägen i större utsträckning beroende av lagring, förtransporter och slutleveranser. 

                                                
30 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
31 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
32 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
33 Viktoria Kant, Transport Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-20 
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Tågets fulla potential uppnås endast vid direktleveranser, där det finns industrispår hos 
både leverantören och mottagaren. Tågets styrka är långa transportsträckor med höga 
volymer och vikter. Den teoretiska brytgränsen på 35 mil för lönsamma tågtransporter 
jämfört med lastbilstransporter anses vara för kort. I ett verkligt upplägg krävs oftast längre 
sträckor34. 

När intermodala transporter används krävs hantering, förtransport och slutleverans. Detta 
gör att den ekonomiska vinsten i minskad transportkostnad snabbt förbrukas. Alltså är den 
ekonomiska vinsten vid användande av intermodala transporter försumbar. Istället ses 
miljövinster och framtidssäkring. Volvo förutspår att tågtransporter i framtiden kommer att 
behövas för att försörja sitt transportbehov34. 

Tågtransporter kräver stora volymer och hög fyllnadsgrad för att vara lönsamma. Ur ett 
lönsamhetsperspektiv är heltåg det optimala. Vid sådana flöden är tågtransporter väsentligt 
billigare än en jämförbar vägtransport35. För att tågtransporter skall vara lönsamt krävs en 
bra fyllnadsgrad. Små mängder gods passar bättre på vägtransporter än på tågtransporter. 

Det är viktigt att ha en god helhetssyn vid implementation av logistikflöden. Måste se 
längre i flödet än avlämningspunkt. Tågtransporter är lönsamma på fasta flöden med lång 
transportsträcka. Järnvägens stora utmaning är att utveckla infrastrukturen så att kortare 
sträckor blir lönsamma, och även att de längre blir mer lönsamma. Till exempel genom att 
utveckla spår, växlar och rangeringar36. 

4.2.7 Flexibilitet 
Flexibilitet kan definieras på flera olika sätt. Uttrycket kan ses som volymflexibilitet, 
flexibilitet i lastbärare med flera. VPT anser att Volvokoncernen måste använda alternativa 
transportsätt till lastbilar för att kunna fortsätta att utvecklas och för att tillgodose sina 
transportbehov i framtiden37. 

För att detta skall vara möjligt bör flexibiliteten inom tågmarknaden utvecklas. Till exempel 
vore det bra att kunna skicka olika typer av lastbärare, tågvagnar, i samma tågsätt. På så vis 
skulle det vara enklare att allokera volymer från olika företag och därmed skapa 
förutsättningar för att tillsammans bygga ett heltåg. Intermodala transporter är en metod 
för att kombinera tågets och lastbilstransporters fördelar. En utveckling av detta arbetssätt 
är en förutsättning för att flytta större mängder gods från vägtransporter till tåg på ett 
effektivt sätt36. 

Tågmarknaden har en internationell flexibilitetsbrist. Olika länder har olika elstyrkor, 
arbetsmarknadskrav, signalsystem, spårvidder och så vidare. Detta grundar sig i den tidigare 
regleringen av tågmarknaden. I och med avregleringen börjar en internationell standard att 
växa fram. Resultatet av skillnaderna är att lokförare ofta bara får framföra tåget i ett land 
och att utrustning måste bytas vid gränsen. Dessa moment gör att det blir många stopp och 

                                                
34 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
35 Malin Mattsson, Logistics, Volvo Group Trucks Operations EMEA, intervju 2013-02-27 
36 Peter Samuelsson, DC Olofström Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-25 
37 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
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omkopplingar. Det är svårt att få en helhetsbild av transporten och att fördela ansvar 
mellan operatörerna i de olika länderna36. 

Tågtransporter är i sin natur väldigt oflexibla. Flexibilitetsproblemen inom tågtransporter 
rör bland annat volymnivå, volymfluktuationer, rutt och infrastrukturella problem. För att 
få lönsamhet i tågtransporter krävs stora volymer i båda riktningarna. När AB Volvo 
implementerade ett av sina tågflöden fanns en problematik i att fylla tåget i båda 
riktningarna. Detta löstes genom att involvera en tredje part för att få tillräckliga volymer i 
båda riktningarna. AB Volvo köper således ett helt blocktåg, men säljer sedan en del av 
kapaciteten vidare38. 

För att ytterligare öka flexibiliteten gällande volymer i ett av Volvos tågupplägg används 
parallella transportsätt. Med detta menas att endast en del av transporterna går på tåg, 
resterande del transporteras med vägtransporter. Detta för att skapa en volymflexibilitet, 
säkerställa fyllnadsgrad och för att minimera kostnaderna. Uppdelningen mellan transport-
sätten görs för att avtalet med tågtransportören säger att blocktåget skall avgå de dagar som 
bestämts i avtalet. Lastbilstransporterna bokas däremot efter behov, således kan antalet 
lastbilar förändras varje dag. På detta sätt säkerställs fyllnadsgraden i transporten38. 

4.2.8 Tidigare erfarenheter kring tågtransporter 
Bolaget VPT har nyligen genomfört ett projekt där de ville använda den transsibiriska 
järnvägen för att frakta gods till Japan. Detta flöde går i dagsläget med sjötransport. Viljan 
att använda den transsibiriska järnvägen grundar sig i att det hade inneburit en halverad 
ledtid i jämförelse med sjötransport. Projektet gick inte i mål på grund av att kostnaden för 
transporten blev orimlig. Transportkostnaden ökade med flera hundra procent. Kostnaden 
var jämförbar med att flyga godset. Den höga kostnaden kan bero på att målet för 
transportupplägget var att köpa plats på ett befintligt järnvägsflöde. En vidareutveckling 
kan vara att undersöka kostnaden för ett heltåg på sträckan. Enligt VPT vore detta flöde 
perfekt att hantera med tågtransporter. Då det är stort, tungt och högvärdigt gods som 
fraktas39. 

VPT:s tidigare erfarenheter kring tågtransporter begränsas till fabriken i Skövde. 
Skövdefabriken skickar en del gods i VGLS:s tågflöde Viking Rail. VPT upplever att det 
finns ett stabilitetsproblem i dagens tågflöden, de har också insett att fyllnadsgraden i tågen 
är sämre än på motsvarande lastbilsflöden. Den sämre fyllnadsgraden beror på det finns en 
låg viktbegränsning på sträckan. Stabilitetsproblemen gör att VPT utökat sina säkerhets-
lager för att inte riskera att drabbas av produktionsstopp39. 

I dagsläget används industrispåret på Skövdefabriken bara till ett flöde av gas. Tidigare 
levererades skrot till Skövdefabrikens gjuteri med tågtransporter. Transporterna flyttades 
från tåg till lastbil eftersom att VPT uppmärksammade ett problem med att mäta 
skrotmängden vid tågtransporter. För att säkerställa att rätt mängd skrot levereras jämförs 
nu lastbilarnas vikt vid in- och utpassage från fabriksområdet. VPT Skövde arbetar för att 

                                                
38 Anders Bergström, Contracting Manager, Volvo Group Logistics Services, intervju 2013-02-18 
39 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
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skrotleverantören skall använda tågtransporter till sin depå i Skövde. På så sätt kan den 
fysisk långa transporten ske på ett miljömässigt bättre sätt. Samtidigt som VPT kan behålla 
kontrollen över vilken skrotmängd de får levererat. Om detta upplägg implementeras krävs 
endast en lastbilstransport på cirka tre kilometer40. 

Gjuteriet i Skövde använder stora mängder sand, detta är ett bulkvara som skulle passa bra 
in på tågtransporter. Problemet är att sanden är tempererad när den lämnar leverantören. 
Vid allt för lång transporttid tappar sanden sin temperatur och måste då värmas upp igen. 
Tågets volymkrav gör det svårt att hantera sanden på ett tillräckligt snabbt sätt för att den 
inte skall tappa sin temperatur. Vid lastbilstransporter kan mängden sand spridas ut över 
dagen. Tågtransporters volymkrav gör att sanden, och annat gods måste lagras. VPT tror 
att tågtransporter för sand skulle fungera på årets varma månader40. 

VPT är generellt positivt inställda till tågtransporter. De tidigare nämnda problemområdena 
och hur de upplevt tågtransporter rent sakligt gör att tågimplementeringar, enligt VPT, kan 
anses vara problematiska40. 

Det finns spår in på fabriken i Arvika. För några år sedan fanns tågtransporter inom 
Sverige, men satsningen började inte bra. Det skrevs för dåliga avtal där kunden fick göra 
mycket jobb, lastbärarna var felaktiga och krävde lång lastningstid. Det gjordes ett arbete 
för att förändra lastbärarna. Resultatet blev att lastningstiden gick från 60 minuter till 10 
minuter. Även transportavtalen förändrades och i det förändrade upplägget ansvarade VCE 
för hela transporten41. 

VCE med utgångspunkt i Arvika anser att den ledande svenska tågoperatören inte var på 
tårna rent operationellt för att tågsatsningen skulle fortgå. Till detta kan tilläggas att 
tågtrafiken var lidande av problem med framkomlighet, priserna höjdes och inga pengar 
sparades. Tågtransporter ledde också till sämre försägbarhet, mer administrativt arbete och 
längre lastningstider. Allt detta har gjort att VCE:s transporter med tåg har avslutats. VCE 
ville prova tågtransporter och var drivande från början, trots alla farhågor ville de bli 
överbevisade. Det som drev VCE var kostnadsreduktion och miljömässiga vinster41. 

VCE har provlastat de minsta maskinerna på vagnar som skulle passa in i Viking Rails 
sydgående flöde. Maskinerna passar tågets lastprofil, men restriktioner kring profiler 
förändras ju längre söderut i Europa tågen kommer. Lastprofilen ändras då tunnlarna blir 
lägre och smalare41. 

Utleveranser på tåg skulle ge säkrare transporter då många anläggningsmaskiner skulle 
försvinna från vägarna. Den största vinsten hade varit om även de största maskinerna 
skulle gå att transportera med tåg41. 

Det har inom VCE funnits tankar kring en hub/nav i Europa för utleveranser av 
anläggningsmaskiner. De ansåg dock att det var svårt att finna ekonomi och logistisk 
effektivt i det41.  

                                                
40 Torbjörn Ingemarsson, Transport Manager, Volvo Powertrain Production, intervju 2013-02-21 
41 Mats Olofsson, Outbound Process Manager, Volvo Construction Equipment, intervju 2013-02-26 
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5 Analys och slutsatser 
I analysdelen skall den empiri som samlats in jämföras med det skapade teoriavsnittet. Vi 
jämför teori kring fysisk distribution, teori kring logistikkrav, empiri från Volvo kring 
logistikkrav och empiri från Volvo kring tågtransporter. Resonemang kring dessa 
utgångspunkter skapar en grund till examensarbetets mål, att undersöka hur tågtransporter 
kan leva upp till Volvos logistikkrav. Strukturen i analysdelen utgår från att varje 
logistikkrav analyseras var för sig. 

Analysdelen har sin utgångspunkt i ett AB Volvoperspektiv. Tanken med att ett AB Volvo-
perspektiv valdes grundar sig i att examensarbetets syfte och mål skall ligga till grund för 
generella logistikbeslut och inte individuella/specifika flöden. Således är endast 
gemensamma logistikkrav av intresse för denna rapport. De gemensamma logistikkraven 
kan ses som hatten på en svamp eller som toppen på en glasstrut. Logistikkraven som är 
gemensamma är generella och applicerbara i alla flöden. De generella logistikkraven som 
finns på en övergripande nivå bryts sedan ner för att skapa den individuella anpassningen i 
flödet. En fördel med detta synsätt är att en gemensam utgångspunkt finns vid varje 
logistikbeslut. Detta säkerställer att grundkrav inte missas och att fokus läggs på rätt saker 
ur ett AB Volvoperspektiv. 

5.1 Järnvägens möjligheter att uppfylla AB Volvos logistikkrav 
De tidigare tio logistikkraven som återfinns i resultatdelen som gemensamma logistikkrav 
inom AB Volvo har i analysfasen grupperats till åtta, där krav på logistikkostnad och 
transportkostnad är sammanslagna. Anledningen grundar sig i att kravet kring transport-
kostnad återfinns med en nära koppling till logistikkostnaden. En sammanslagning 
förenklar analysarbetet och upprepning undviks. Även kravet på att logistiklösningar skall 
ligga i linje med kärnvärdena har tagits bort då säkerhet återfinns under rubriken 5.1.3, 
omsorg om miljön återfinns i 5.1.4 och kvalitet återfinns genomgående i kapitel 5.1. 

5.1.1 Krav på kort ledtid 
Ledtider kan enligt teorin hållas nere genom korta tillverkningstider eller genom att hålla ett 
färdigvarulager. Enligt vår studie finns det ett krav på att arbeta mot korta ledtider inom 
AB Volvo. Om kundernas krav på kort ledtid är kortare än den tid det tar för leverantören 
att tillverka produkter finns ett behov av färdigvarulager. Är ledtiden däremot så stor att 
produkterna hinner tillverkas men inte transporteras finns det ett behov av snabbare 
transporter. Transportledtiden går enligt teorin att anpassa beroende på vilket transportsätt 
som används. En anledning till att driva arbete mot kortare ledtid är att minska 
kapitalbindning och att minska riskexponering. Men arbetet mot kortare ledtider kan i sig 
självt också driva upp kostnaden. Om leverantören blir tvungen att bygga större 
färdigvarulager på grund av ökade krav på kort ledtid så är vår uppfattning att priset per 
enhet successivt kommer att öka. Resonemanget bygger på att leverantörens kostnader 
ökar och att kunden alltid får betala fullpris för sina produkter i slutändan. 
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Inom AB Volvo pågår ett arbete med att implementera produktionsfilosofin Volvo 
Production System. VPS framhåller att lager skall minimeras och att hela företaget skall 
vara ”Lean”. Ledtidsreduktioner är en del i arbetet enligt VPS-filosofin. Således finns det 
en strategisk plan att reducera ledtiden. Resonemanget kring eventuella ökande kostnader 
på grund av reducerade ledtider är gällande även i detta fall. 

Ur intervjuerna kan det utläsas att det idag är svårt att göra dramatiska förbättringar på 
transportledtider i FTL-flöden. Flödena är i dagsläget optimerade och det är problematiskt 
att få lastbilar att köra snabbare på vägarna. Således är vår åsikt att den enda möjliga 
lösningen för att reducera transportledstider inom FTL-flöden att övergå till andra 
transportsätt. Traditionellt anses endast flygtransporter vara snabbare än FTL-flöden. Att 
flytta flöden från väg- till flygtransporter är enligt intervjuerna mycket kostsamt. Vi har 
generellt svårt att se de ekonomiska vinsterna ur ett totalkostnadsperspektiv, däremot finns 
det säkert flöden med högvärdigt gods som skulle gynnas av transporter med flyg. En 
sådan övergång kommer dock att distansera transporterna från AB Volvos kärnvärde, 
omsorg om miljön.  

Det finns inom AB Volvo delade meningar om tågtransporters möjlighet att leverera korta 
ledtider, kanske till och med ledtidsreduktioner, vid övergång till tågtransporter. Ur 
intervjuerna framkommer det att tågets fulla potential uppnås vid flöden med höga 
volymer, långa sträckor och när infrastrukturen finns på plats. Dessa tre karakteriserade 
egenskaper på flödet möjliggör heltågslösningar med hög fyllnadsgrad till låg kostnad. Det 
finns verkliga exempel inom AB Volvo som visar att en övergång till tåg- från 
vägtransporter ger likvärdiga eller till och med reducerade transportledtider. Motsatsen 
finns också representerad inom AB Volvo. Alltså att transportledtiden ökat vid övergång 
till tågtransporter. 

Under intervjuerna framkom det att det finns infrastrukturella möjligheter att ersätta sjö- 
med tågtransporter på vissa flöden. En sådan övergång skulle i princip halvera 
transportledtiden på berörda flöden. Om en jämförelse görs mellan sjötransporter och 
tågtransporter, överträffar tågtransporter generellt sjötransporters möjligheter att uppfylla 
de identifierade logistikkraven. Vår bild är att tågtransporter allmänt anses vara ”sämre” än 
sjötransporter. Uttalanden kring tågtransporters bristande leveransprecision och flexibilitet 
är vanliga. Vår egen erfarenhet säger att det vid sjötransporter är vanligt med stora 
avvikelser från beräknad anlöpsdag. Av någon konstig anledning är detta allmänt accepterat 
och väntat vid transporter på sjö. Detta resonemang utmynnar i en grundfråga, “bör 
kravbilden anpassas efter olika transportsätt?” 

Intervjupersonerna framhåller att en av tågtransporters nackdelar är den infrastrukturella 
begräsningen och att godståg bortprioriteras till fördel för persontrafik. Dessa parametrar 
försämrar tågets möjligheter att leverera korta ledtider. Lösningar till kapacitets-
begränsningen på grund av det nuvarande infrastrukturella upplägget och persontågets 
förtur är enligt vår uppfattning placerat långt ifrån AB Volvos vardagssysslor.  

Infrastrukturella förändringar har en stark koppling till politiska beslut och utbyggnads-
planer är tidsmässigt långt sträckta. Slutsatserna av detta blir att infrastrukturella 
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förändringar, så som utbyggnad av järnväg, tar tid och kräver ”rätt” politiska beslut. Vår 
bild är att satsningar på underhåll är mer pragmatiskt, då underhåll är mer konkret och 
förändringar i upplägget går relativt snabbt. Men inom Sverige finns fortfarande en tydlig 
koppling till politiska beslut som rör underhållsarbetet. Problemet så som vi ser det ligger i 
hur aktörer så som AB Volvo skall få inflytande och vara med och påverka satsningar inom 
järnvägssektorn. Vi tror att politiska beslut kring järnvägsutveckling behöver större 
förankring i näringslivet.  

5.1.2 En hög leveransprecision 
De intervjuer som gjorts bekräftar den teoretiska tesen angående leveransprecision. 
Fokuseringen kring leveransprecision återfinns även i näringslivet. Vår åsikt är att 
leveransprecision är och bör ses som grunden i ett logistiskt flöde. 

Ur ett teoretiskt perspektiv borde järnvägstransporter ha en lysande leveransprecision. 
Detta grundar sig i det tågschema hela järnvägssektorn är uppbyggd kring.  Tyvärr är 
järnvägstransporter sårbara vid driftstörningar. Sårbarheten grundar sig i flera olika 
aspekter. Till exempel behöver elektrifierade järnvägstransporter både en fungerande räls 
och ett fungerande elnät. Således krävs minst två element för att tåget skall kunna gå. Om 
en jämförelse görs med vägtransporter krävs endast en farbar väg. Dessutom är vägnätet 
bredare utbyggt än järnvägsnätet vilket gör att vägtransporter ofta kan kringgå stopp längs 
den tänkta färdvägen. Järnvägstrafik är betydligt mer koncentrerad till specifika färdvägar. 

Vid haverier av fordon längs färdvägen kan lastbilar enkelt svänga förbi det havererade 
fordonet, tåg står på sitt spår och kan inte ”svänga förbi” på samma sätt. Saknas dubbelspår 
längs sträckan får tåget helt enkelt vänta till dess att problemet är löst. Dessutom måste 
tåget vänta på en lämplig lucka i tågschemat. 

Tack vare tågschemat är det ovanligt att tåg anländer sin destination för tidigt. Denna 
förutsägbarhet är en klar fördel som gör att det är enklare att planera verksamheten. Vid 
transporter på väg är det vanligare att transporter anländer för tidigt. Vägtransporters ledtid 
är beroende av bland annat vilken väg chauffören väljer. Detta gör att transportledtiden 
varierar från gång till gång. Tågschemat gör att tågtransporter har en statisk ledtid. 
Transportledtiden och därmed också leveransprecisionen påverkas endast när något går fel. 
Risken för fel ökar i och med flödets komplexitet. Komplexiteten ökar i takt med antalet 
rangeringar, växlingar och hanteringspunkter. För att tågtransporter skall vara ett attraktivt 
val bör således fokus ligga på att minska komplexiteten i flödena.  

Självklart är den enklaste lösningen att transportera godset i direktflöden. Men dessa 
upplägg är volymkrävande. Enligt oss är det enklaste realistiska sättet att minska 
komplexiteten att ackumulera volymer så att godset kan transporteras i heltåg trots att 
volymerna till varje enskild region eller kund är för små. Volymer kan ackumuleras genom 
att använda navsystem. Med navsystem, se Figur 20, menar vi att fulla lastbärare och 
styckegods ackumuleras på en terminal för vidare distribution. Med ett nav till navsystem 
kan exempelvis järnvägen användas för att bära stora mängder gods den fysiskt långa 
vägen, för att sedan slutdistribueras. 
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Figur 20, Utvecklingspotential med navsystem. 

På mottagarsidan där exempelvis tåget anlöper navet, splittras godset upp så att lastbärarna 
kan fortsätta till sin slutdestination. Naven kan placeras på strategiska platser, till exempel 
mitt i Europa så att slutdistributionsavståndet är relativt litet. Vår åsikt är att sträckan A-B 
bör vara det initiala fokusområdet då många transporter erhåller en viss förbättring. 

Enligt den statistik som finns är leveransprecisionen hög på ett tågflöde av denna karaktär 
inom Volvo. Således tycks järnvägen kunna nå en tillräcklig leveransprecision när rätt 
förutsättningar finns tillgängliga. Ett problem eller en komplexitet som fortfarande kvarstår 
i navsystem är de internationella skillnader som finns. Skillnaderna göra att utrustning och 
personal måste bytas ut vid vissa gränser. Detta gör att helhetsbilden för operatören 
försvinner. Helhetsbilden är en klar fördel för lastbilstransporter där en chaufför har 
ansvaret för ekipaget hela vägen. Då vår bild är att det finns en slags yrkesstolthet i att 
leverera godset i rätt tid och kvalitet.  

För att de navsystem som åsyftas i det tidigare stycket skall bli effektiva anser vi att det är 
viktigt att arbeta med effektiva intermodala system. På detta vis kan logistikkostnaden 
hållas nere då godset kräver en del hantering. De ökade hanteringskostnaderna kan 
förhoppningsvis täckas av lägre transportkostnader. Transportkostnaden för järnvägsflöden 
är generellt lägre än för vägtransporter över långa sträckor. 

En intressant frågeställning är om kraven på leveransprecision är för höga. Är det alltid 
lönsamt med höga krav på leveransprecision? Finns det gods där kraven kan tillåtas vara 
lägre? Frågorna är intressanta, men för att ge ett korrekt svar krävs en enorm kunskap. Vår 
tro är dock att det finns flöden med stor besparingspotential om kraven sänks. Vår tro är 
att själva begreppet hög leveransprecision är så inarbetat att det aldrig ifrågasätts. Istället 
finns kravet med instinktivt. Lågvärdigt standardgods borde kapitalbindningsmässigt inte 
kräva en hög leveransprecision. Dock kan en lägre leveransprecision medföra ett ökat 
behov av lageryta samt en ökad hantering av godset. 

Kravet på leveransprecision är en av grundstenarna i VPS, och krävs således om detta 
strategiska fokus skall användas inom produktionsenheterna. Detta då fokus ligger på att 
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minimera alla kostnadsbärare, vilket resulterar i små lager och Just-In-Time-upplägg. 
Frågan är om kostnadsbesparingarna vid produktionsenheterna är verkliga eller om 
kostnaden flyttas längre bak i kedjan. För att kunna svara på detta krävs ett 
helhetsperspektiv över produktionsenheternas processer, logistikprocesser för in-
kommande material och över hur leverantörerna arbetar. För att uppnå en verklig 
besparing krävs att leverantörerna förändras till att arbeta på samma sätt som 
produktionsenheterna. Vår åsikt är att det är lätt att flytta ansvaret för låga lagernivåer och 
korta ledtider till leverantörerna. Den tidigare kostnaden för lagerhållning och längre 
ledtider kvarstår således men flyttas till kostnaden för anskaffning. 

5.1.3 Hög leveranssäkerhet vid tågtransporter 
Enligt den tidigare satta definitionen av leveranssäkerhet, rätt vara i rätt mängd med rätt 
kvalitet, faller det sig naturligt att kraven på leveranssäkerhet är fundamentala. För AB 
Volvos del fokuseras istället leveranssäkerheten på säkra transportlösningar med låg andel 
hanterings- och undervägsskador. Med säkra transporter menas lösningar som resulterar i 
att det gods som fraktas inte utsätter övriga trafikanter eller miljön för någon onödig risk. 
På detta område kan tågtransporter användas för att skapa ännu säkrare transporter. 

En fördel som finns med tågtransporter jämfört med vägtrafik är att lastprofilen är bredare 
vilket resulterar i att specialtransporter, så som lastbilar med skylten ”bred last”, inte 
behöver användas i lika stor utsträckning. De specialanpassade vägtransporterna med bred 
last behöver också en följebil vilket leder till ökade kostnader för transporten. Därför anser 
vi att transporter där godset är bredare än vad en vanlig lastbil klarar av bör flyttas över till 
tågtransporter där infrastrukturen tillåter en förflyttning. Detta för att erhålla säkrare 
transportlösningar där inverkan på övriga trafikanter är längre.  

Om man särskiljer leveranssäkerheten från ett Supply Chain-tänk till att enbart se på 
säkerhetspåverkan beroende på transportslag är kraven att hela order kommer fram 
samtidigt och att inga hanterings- eller undervägsskador uppkommer. I och med införandet 
av Just-In-Time, krav på låga lagernivåer för att hålla ner kapitalbindningen och minska 
slöserier finns det inget utrymme för att färdigtillverkat gods skadas under transporten. 
Som tidigare framkommit har AB Volvo väldigt få produktskador som uppkommer vid 
hantering eller under transport. Enligt intervjuerna skulle en övergång till tågtransporter 
inte försämra möjligheten att hålla transport- och hanteringsskador på en låg nivå. Snarare 
tvärt om, att en övergång, framför allt vid direktflöden, skulle minska transportskadorna 
tack vare tågets minskade risk för krockar och avsaknaden av skarpa kurvor och vägbulor.   

5.1.4 Järnvägens miljöpåverkan 
Fokus på företags miljöpåverkan har ökat i samhället. Kunder ställer allt större krav på att 
veta vilken miljöpåverkan den köpta produkten har. Det blir allt vanligare att en 
livscykelanalys presenteras i samband med försäljning.  Detta miljöfokus finns även inom 
AB Volvo då ett av bolagets tre kärnvärden är “omsorg om miljön”.  

En del av Volvokoncernens miljöpåverkan härstammar från transporter. Transporter är en 
del av miljöpåverkan som enligt oss är relativt enkel att förändra. Förändringar kan göras 
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genom att välja leverantörer närmare förbrukningspunkten, välja ett miljömässigt bättre 
transportsätt och så vidare. Tågtransporter benämns vardagligt som ett miljömässigt ”bra” 
val. Dock måste många aspekter tas med innan ett sådant uttalande är befogat. Skillnader 
mellan tågtransporters utsläpp är stora mellan länder. Skillnaderna är kopplade till om tågen 
går på el eller diesel. Även inom dessa kategorier kan skillnaderna vara stora, beroende på 
hur modern utrustningen är och hur olika länder väljer att framställa sin elektricitet. Den 
information vi fått under studien visar att det innebär miljömässiga fördelar att frakta gods 
mellan Sverige och Europa på järnväg. De länder som passeras har alla relativt ”bra” 
elframställning. De operatörer som används idag drivs av att göra miljömässigt korrekta 
inköp av elektricitet. Förhoppningsvis är detta ett realistiskt krav att ställa på 
järnvägsoperatörer. Volvo ställer krav på sina operatörer för vägtransporter att uppnå en 
viss miljöklassning vilket borde vara möjligt även på järnvägstransporter. 

Den totala miljöpåverkan från ett järnvägsflöde påverkas av tillgången på industrispår. 
Saknas industrispår krävs för- och eftertransporter med lastbil. Dessa transporter minskar 
både den miljö- och kostnadsmässiga fördelen med att använda tågtransporter. Hur stor 
påverkan är beror på avståndet till tågterminalen.  

Järnvägstransporter är kostnadsmässigt effektiva över långa avstånd med stora volymer. 
Detta gör att en ökad miljöhänsyn inte behöver betyda att kostnaden ökar. Istället är det 
tillgång på infrastruktur och godstypen/volymen som avgör lönsamheten. 

En intressant frågeställning är när det är värt att dras med en högre kostnad i utbyte mot en 
miljömässigt bättre transport. Frågeställningen innefattar många intressanta aspekter, bland 
andra public relations, konkurrensfördelar, etiskt ansvar och framtidssäkring. Frågan kan 
också omformuleras till att behandla den verkliga kostnaden. Med detta menar vi hur 
företagets resultat påverkas av miljöbeslut. En liten försäljningsökning tack vare 
miljömässiga förbättringar kan kompensera för de eventuella kostnadsökningar beslutet 
innebär.  

Vi anser att Volvo som är en av Sveriges största industrikoncerner alltid bör ligga i 
framkant kring miljömässig påverkan, självklart måste finansiellt utrymme finnas för att en 
miljöutveckling skall vara realistisk. Någon måste starta en trend för att alla andra skall 
kunna följa efter i trenden. Att vara pionjär inom ett sådant område bör återbetala sig i 
framtiden. Dels genom användning i marknadsföringssyfte och dels genom att visa att 
bolaget ligger i framkant inom industrisektorn. När regleringar införs i framtiden kan Volvo 
briljera genom att visa hur långt de kommit. Vidare kan ett ökat användande av 
miljömässigt riktiga transportlösningar driva transportbranschen till att utvecklas i denna 
riktning. En större efterfrågan bör resultera i ökade insatser från transportleverantörerna. 
Beslut av denna karaktär är strategiska och bör förankras på en hög nivå inom 
organisationen.  

AB Volvo som ägare till företag som tillverkar bland annat fordon för transportlösningar 
kan genom produktutveckling reducera transportsektorns totala miljöpåverkan. Detta 
genom att erbjuda miljömässigt effektiva fordon. Kärnvärdet kring miljön och kundkrav 
för ständigt Volvo Lastvagnar mot att tillverka effektivare fordon. Det senaste exemplet är 
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den nya lastbilsmodellen FH årsmodell 2013, från Volvo Trucks, vilken reducerar 
bränsleförbrukningen med 10 procent jämfört med föregående version.  AB Volvo kan på 
så vis för styra sin miljöpåverkan i minst två steg, dels genom att erbjuda miljömässigt 
effektiva produkter och dels genom att välja transportlösningar med låg miljöpåverkan.  

5.1.5 Tillgången till information 
Att ha tillgång till korrekt och aktuell information förbättrar verksamheters möjligheter att 
planera och strukturera om vid driftstörningar. Därför är hög informationstillgänglighet 
räddningen när leveransprecisionen och leveranssäkerheten brister. Om leverans-
precisionen och leveranssäkerheten hade konstant varit maximerad och levererat nivåer på 
100 procent hade det inte funnits något behov av avvikelseinformation. Nu är världen och 
logistikflöden mer komplexa och det är heller inte realistiskt att nå denna nivå utan att 
kostnaderna skenar i höjden. 

Det största problemet som vi ser med informationstillgänglighet är hur all tillgänglig 
information presenteras. Många åkerier har sina egna system, många större mottagare har 
även egna system, olika transportslag har kommit olika långt. Således är vår blid över att 
finna information väldigt varierade och arbetssättet är inte standardiserat. Det idealiska 
hade varit ett bransch- och företagsöverskridanden system där all information kring 
transporterna samlades. Denna tanke är enligt vår uppfattning inte pragmatisk då många 
transportörers konkurrensfördelar skulle försvinna och beslutsfattandet saknar lokalisering. 

Ett av logistiklösningarnas mål inom AB Volvo är att de tillverkande fabrikerna aldrig får 
bli stillastående. Problematiska och oförutsägbara händelser som ligger utanför det 
naturliga kontrollområdet kommer alltid att inträffa och därför anser vi är ett korrekt 
fungerade informationsflöde är grunden för att minimera stillestånden. Även det faktum att 
alla bolag inom AB Volvo eftersöker hög informationstillgänglighet och rankar det som ett 
av baskraven för logistiklösningar, är beskrivande nog för att inse vikten av kravet. Enligt 
våra egna erfarenheter kring informationstillgänglighet vid externa transporter är utbudet 
varierade och ställer höga krav på den som söker information. Det är sällan informationen 
är presenterad mitt framför ögonen. Vår bild av informationshanteringen inom AB Volvo 
är att den präglas av att alla vill ha information, men ingen vill söka den.  

Att söka och finna information är heller inte gratis. Den tid som måste användas för att 
söka information kan klassas som slöseri. Ett förebyggande arbete men fortfarande ett 
resursslöseri. Sökandet efter information kan enligt oss även liknas vid en 
kvalitetsbristkostnad. Informationen skall åtgärda den brist som uppkommit i transporten 
från exempelvis A till B.  

5.1.6 Vikten av en låg total logistikkostnad 
Begreppet logistikkostnad innehåller kostnader kopplade till logistikens alla beståndsdelar. 
Om en del ändras kan övriga delar drabbas av följdändringar. Därför är det viktigt att se 
logistikkostnaden ur ett totalkostnadsperspektiv. Varje enskild del är i sig själv helt 
ointressant. 
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Vår bild är att tyngden i logistikkostnaden flyttas från transportkostnad till lager- och 
räntekostnader när tågtransporter används. Tågets styrka finns i flöden med långa sträckor 
som är volym- och viktintensiva och där rätt infrastrukturella förutsättningar föreligger. 
När dessa krav är uppfyllda krävs inga eller få för- eller sluttransporter och godsflödet är så 
stort att det inte uppstår frekvensproblem. Tågtransporter kan vara lönsamma även om de 
infrastrukturella förutsättningarna inte är uppfyllda, så som avsaknad av industrispår. Men 
då krävs en längre transportsträcka för att uppnå lönsamhet.  

Viktiga lönsamhetsfaktorer vid tågtransporter är flödets volymer, vikter, transportsträcka, 
tillgång till industrispår och avstånd till lämpliga tågterminaler om industrispår saknas.  

Möjligheten att disponera tågvagnar kostnadsfritt på lastnings och lossningsdagar gör att 
arbetsbelastningen på terminalerna kan spridas ut, utan att det medför några merkostnader. 
Lastbilstransporter måste ofta lossas direkt när de anländer för att slippa väntekostnader.  

Det är viktigt att inse att transportlösningar påverkar både mottagaren och avsändaren 
internt. Kostnadsförändringar som ett resultat av interna förändringar måste tas med i 
bedömningen av logistikupplägg. En ytterligare viktig faktor att tänka på vid val av 
transportslag är risken för stilleståndskostnader i produktionen orsakade av till exempel 
dålig leveransprecision. Således måste indirekta kostnader tas med i beslut om 
logistikförändringar.  

Vår bild är att tågtransporter kan användas tillsammans med vägtransporter genom ta över 
långa transportsträckor. Vi tror dock att vägtransporter behövs för att behålla flexibiliteten 
och för att nå leverantörer och fabriker på ett effektivt sätt. Ännu en gång efterfrågas alltså 
intermodala lösningar. 

Logistikkostnaden är en stor kostnad inom de berörda bolagen. Det finns en stor potential 
att påverka bolagens totala lönsamhet genom att sänka logistikkostnader. Vår bild är att 
tågtransporter är ett realistiskt alternativ för att sänka logistikkostnader. Dock ser vi 
problem i att implementera tågtransporter på en bred front. Vi tror istället att fokus initialt 
bör ligga på att skapa ett stort flöde som hanterar gods till/från många bolag genom 
strategiskt placerade knutpunkter/navsystem. Vi tror också att transportkostnaderna kan 
sänkas och att en högre effektivitet kan uppnås genom långsiktiga samarbeten med 
tågoperatörer. Ett långsiktigt samarbete skulle hjälpa både Volvo och järnvägsoperatörerna 
att utvecklas tillsammans och anpassas för att bättre uppfylla varandras behov. Samarbetet 
skulle även vara positivt ur ett framtidsperspektiv. Om/när tågtransporter tar över en 
större del av godstransportarbetet i Europa kommer det att finnas en tydlig kapacitetsbrist. 
Om det då finns ett långsiktigt samarbete kan Volvos gods prioriteras. 

5.1.7 Flexibilitetsbehov 
Som tidigare nämnts i denna rapport är en av tågets nackdelar flexibiliteten. Då effektiva 
flöden skapas genom heltågsupplägg blir behovet av volymer väldigt stort. Men bidrar då 
inte tågtransporter till några flexibilitetsrelaterade fördelar? Den tydligaste fördelen enligt 
vår analys är uppfyllelsen av tankarna kring “behov av kombinerade transporter”. Då det 
redan finns ett etablerat tågarbete inom AB Volvo blir inte en övergång till en ökad 
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tågtrafikering allt för stor. Nätverket är redan skapat och kontakterna är etablerade. För 
vem vet, i framtiden kanske det dyker upp nya krav som förändrar den befintliga 
marknaden, och att då redan ha ett försprång kring kompletterande lösningar ser vi som en 
stor vinst. Ökade köer, nya skatter och avgifter samt globalisering är alla tre faktorer som 
kan ha en påverkan på transportmarknaden. 

För att öka den logistiska flexibiliteten vid tågtransporter har vi identifierat några olika 
upplägg. Exempelvis de olika flödesuppläggen med heltåg, blocktåg och singelvagn, 
möjligheten att samla gods med olika ledtider för att öka volymerna, samt användandet av 
intermodala trailertåg. Så visst finns det möjligheter att skapa viss flexibilitet i tågflöden, 
men problemet är om flexibiliteten är stor nog och vad kostar den? Som tidigare 
framkommit finns det problem med singelvagnar på den europeiska tågmarknaden, att 
samla gods för att uppnå tillräckliga volymer bygger både risk och kräver lagerutrymmen 
med tillhörande kostnader. De intermodala trailertågen som en lösning för att undvika 
stora förseningar kommer med tiden att driva upp kostnaderna om trailers skall lyftas av 
och på allt för ofta. Dock skall det nämnas att de intermodala trailertågen erbjuder mycket 
mer än flytvästsfunktion åt transportupplägget. De minskar hanteringsarbetet och utnyttjar 
tillgänglig utrustning på ett bättre sätt, då alternativet hade varit containers på tåg och ett 
behov av växelflak, som är en ”bristvara” i Europa.  

5.1.8 Nätverksstruktur vid spårbunden trafik 
Att uppnå en utvecklad nätverksstruktur där leverantörer och kunder kan sammanbindas i 
ett naturligt och effektivt flöde kan vara problematiskt vid användande av tågtransporter. 
Beroende på hur stor andel av transporterna som skall gå på järnväg och tillgänglig 
infrastruktur skapas olika förutsättningar för en god nätverksstruktur. Problematiken 
bygger på att järnvägstransporter är statiska och relativt oflexibla. Dessa två parametrar gör 
att kundanpassningar i flödena är svåra att göra. Utöver detta krävs det att det finns 
tillgängliga spår och möjligheter för effektiv hantering. Nätverksstrukturen kan styras 
genom att välja leverantörer med rätt lokalisering. Vid nya satsningar kan 
nätverksstrukturen finnas med som en del i underlaget.  

Möjligheterna att i efterhand, efter val av leverantör eller lokalisering för produktion, skapa 
en god nätverksstruktur med tågtransporter är begränsade. Om det finns en avsaknad av 
industrispår eller möjlighet till närliggande omlastning till järnväg blir det genast mycket 
svårt att etablera en järnvägslösning. På så viss är järnvägsstrukturens upplägg starkt 
kopplat till tillgänglig infrastruktur.  

För att uppnå god nätverksstruktur där industrispår saknas tror vi på kombinationen med 
järnvägstransporter och vägtransporter. På så vis kan små volymer ackumuleras genom ett 
ruttliknade upplägg med slingbil. Detta skapar förutsättningar för låg logistikkostnad med 
hög fyllnadsgrad. Just låg logistikkostnad är en bidragande faktor till att en genomtänkt 
nätverksstruktur efterfrågas. Möjligheterna att reducera logistikkostnaderna ökar om en 
nätverksstruktur kan möjliggöra stora volymer och hög frekvens på flöden där det annars 
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skulle vara omöjligt på grund av små enskilda flöden. En tydlig nätverksstruktur kan göra 
att skalfördelar uppnås. 

5.1.9 Slutsatser kring järnvägens möjligheter 
Graderingen i Tabell 8 bygger på att värdet 10 symboliserar den nuvarande bästa tänkbara 
lösningen, och 0 symboliserar den motsatta. För att exemplifiera detta resonemang används 
ledtid som exempel: där kan direktflyg från Asien ha värdet 10 medan samma förflyttning 
med sjötransport har värdet 0. Den gradering som gjorts kring de olika logistikkraven är 
hämtad utifrån resultatet och vår analys.  

Tabell 8, Järnvägens möjligheter att uppfylla kraven. 

 

Miljöpåverkan	   0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  
	  

Miljöpåverkan	   är	   tågtransporters	   stora	   fördel.	  
Detta	   bygger	   på	   tågets	   låga	   friktion	   och	   dess	  
stora	   lastkapacitet.	   Spridningen	   på	   tågets	   miljö-‐
påverkan	   beror	   på	   drivmedelelstyp	   och	   energi-‐
framställning.	  Det	  är	  en	  stor	  skillnad	  på	  ett	  diesel-‐
lok	  och	  ett	  elektrifierat	  lok.	  Energiframställningen	  
kan	   vara	   förnyelsebar	   eller	   icke	   förnyelsebar.	  
Trots	  dessa	  skillnader	  är	  tågtransporter	  generellt	  
mer	   miljövänliga	   än	   till	   exemepel	   lastbilar	   tack	  
vare	  den	  låga	  friktionen.	  Se	  Tabell	  4,	  s.	  25,	  för	  en	  
tydlig	  jämförelse.	  

 

Informations-‐
tillgänglighet	  

0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  
	   	   	  

Informationstillgängligheten	   bör	   inte	   vara	  
något	   problem	   vid	   järnvägstransporter.	  
Spannet	   i	   graderingen	   grundar	   sig	   i	   hur	   väl	  
utvecklat	   samarbete	   som	   finns	   mellan	   tåg-‐
operatörerna	   och	   kunden.	   Skillnader	   finns	  
också	  i	  hur	  långt	  tågoperatörerna	  kommit	  i	  sin	  
informationshantering	  internationellt.	  
Anledningen	   till	   att	   toppbetyg	   inte	   erhålls	  
beror	   på	   att	   tågbranschen	   ligger	   efter	   andra	  
transportsätt	  i	  detta	  arbete.	  

 

Leveranspålitlighet	  
0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  

	  

Tågtransporter	   har	   generellt	   en	   bra	   leverans-‐
pålitlighet	   tack	   vare	   tågschemat.	   Problematiken	  
kring	  leveransprecision	  vid	  tågtransporter	  ligger	  i	  
känsligheten	  för	  driftstörningar.	  Vilka	  är	  svåra	  att	  
hantera	  och	  att	  förutse.	  

 

Flexibilitet	  
0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  

	  

Tågtransporters	   akilleshäl	   ligger	   i	   dess	   brist-‐
ande	   flexibilitet.	   Flexibilitetsbristen	   grundar	  
sig	   i	   att	   stora	  volymer	  krävs	  och	   faktumet	  att	  
tåg	   framförs	   på	   spår.	   För	   att	   nå	   den	   högre	  
graden	   av	   flexibilitet	   i	   vårt	   spann	   krävs	  
intermodala	  lösningar.	  

 

Leveranssäkerhet	   0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  
	  

Tågtransporter	   har	   en	   god	   leveranssäkerhet.	  
Detta	   grundar	   sig	   i	   att	   det	   är	   ovanligt	   med	  
undervägsskador	   och	   hanteringsskador.	   Hant-‐
eringsskadorna	   kan	  hållas	   nere	   tack	   vare	   att	   det	  
är	   lätt	   att	   lasta	   och	   att	   få	   omlastningar	   görs.	  
Vidare	   finns	   en	   fördel	   med	   att	   flytta	   tungt	   och	  
stort	  gods	  från	  vägarna.	  Detta	  är	  möjligt	  tack	  vare	  
tågtransporters	  generösa	  lastprofil.	  

 

Logistikkostnad	   0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  
	  

Logistikkostnaden	   vid	   tågtransporter	   är	   en	  
variabel	   med	   stor	   spridning.	   Detta	   beror	   på	  
skillnader	   i	   godsvärde,	   volymer,	   frekvens	   och	  
lagerbehov.	   Även	   infrastrukturella	   skillnader	  
påverkar	  tågflödets	  lönsamhet.	  
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Transportkostnad	  
0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  

	  

Generellt	   är	   transportkostnaden	   för	   tågtrans-‐
porter	   lägre	   än	   för	   lastbilstransporter.	   Kostnads-‐
reduktionen	   jämfört	   med	   lastbil	   blir	   större	   ju	  
längre	   transportsträckan	   är.	   Transportkostnaden	  
varierar	   beroende	   på	   volym	   i	   flödet,	   tågsättets	  
uppbyggnad,	   hel-‐,	   blocktåg	   eller	   singelvagn	  med	  
mera.	  	  

Nätverksstruktur	  
0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  

	  

Det	   finns	   flera	   faktorer	   som	   påverkar	   hur	   väl	  
utvecklad	   nätverkstruktur	   som	   kan	   uppnås.	  
Exempelvis	   tillgänglig	   nätverkstruktur,	   andel	   på	  
järnväg,	   lokalisering	   av	   leverantör,	   tillverkning	  
och	   kund.	   Generellt	   sett	   är	   nätverkstrukturen	  
begränsad	  där	  järnvägslogistik	  används.	  

 

Ledtid	  
0	  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	  8	  9	  10	  

	  

Tågtransporter	  kan	  vid	  rätt	   förutsättningar	  ha	  
en	   kort	   ledtid.	   Spannet	   som	   finns	   i	  
graderingen	   grundar	   sig	   i	   att	   tågtransporters	  
möjligheter	   varierar	   beroende	   på	   tillgänglig	  
infrastruktur	  och	  flödets	  komplexitet.	  

	  

Om tågets förutsättningar analyseras utifrån en swot-analys kan allmänna fördelar, 
nackdelar, möjligheter och hot ställas mot varandra. I swot-analysen som återfinns i Figur 
21 finns inga direkta kopplingar till de logistikkrav som identifierats inom AB Volvo. Dock 
återfinns flera av de krav som identifierats inom de olika kategorierna.  

Tesen som swot-analysen utgår från är tågets förutsättning som logistiklösning. De fyra 
pilarna runt swot-analysen presenterar olika fokus. De vågrätta pilarna åskådliggör vad som 
går att påverka internt samt vilken extern påverkan som finns. De lodrätta pilarna samman-
ställer vilka delar i swot-analysen som bidrar till positiva respektive negativa effekter. 
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Figur 21, Swot-analys över tågtransporters förutsättningar. 

5.2 Korrelationer mellan logistikkrav 
De logistikkrav som identifierats påverkar alla varandra. Till exempel påverkar en reducerad 
ledtid antingen transportkostnaden, genom dyrare transporter, eller leveransprecisionen, 
genom minskade marginaler. Således måste alla logistikkrav finnas med i alla beslut. Det är 
avgörande att finna den optimala kompromissen mellan logistikkraven. Det är egentligen 
detta kompromissande som utgör hela arbetet med logistikutveckling.   

5.2.1 Analysmetod av flöden 
För att illustrera hur logistikkraven påverkar varandra kan en analysmetod användas. Vi har 
valt att presentera en relativt enkel tredimensionell metod. Metodiken utgår från att endast 
ett logistikkrav går att “låsa”. Med detta menas att övriga logistikkrav anpassas för att 
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Transportkostnad	  
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uppnå det “låsta” kravet. Illustrationer skapade från denna metodik presenterar 
korrelerande logistikkrav. 

För att exemplifiera metodiken presenteras ett enkelt exempel där leveransprecisionen är 
låst till ett specifikt värde, se Figur 22. Tack vare att leveransprecisionen är låst till ett 
specifikt värde måste kompromisser och anpassningar göras med andra logistikkrav. Om 
det finns ett fast krav på en viss leveransprecision får kraven på till exempel logistikkostnad 
och ledtid anpassas för att uppnå den satta nivån på leveransprecision. På så sätt kan 
kostnader öka, och ledtider förlängas. För att föra ett enkelt resonemang kring exemplet 
kan vi anta att kravet på leveransprecision är 100 procent. För att säkerställa uppfyllelsen av 
denna leveransprecision krävs en extremt säker logistikkedja. Det måste troligtvis finnas en 
tidsbuffert innan leverans, troligtvis någon form av mellanlagring precis vid förbruknings-
platsen. Dessa typer av lösningar blir givetvis kostsamma, både genom att ledtiden blir 
längre, och även genom ökade kostnader för hantering och lagring. 

Givetvis går det att använda metodiken utan att ”låsa” något värde, då kan verktyget 
användas för att hitta en lämplig kompromiss mellan de olika inblandade logistikkraven. 

Arbetsmetodiken är bra för att se hur olika beslut påverkar helheten. En tydlig bild av 
korrelationer mellan logistikkraven kan presenteras. Samtidigt ställs krav på den som gör 
förändringar i flödet att identifiera de viktigaste kraven i flödet.  

 

 

Figur 22, Metodologi för att illustrera korrelationer mellan logistikkrav.  

5.3 Generella slutsatser 
Det bör föras ett resonemang kring kravbilden på tågtransporter. Är det rimligt att 
tågtransporter skall jämföras med lastbilstransporter i alla avseenden? Den infrastruktur 
som finns tillgänglig idag gör det svårt för tågtransporter att konkurrera med 
lastbilstransporter. Svårigheter finns kring uppläggens leveranspålitlighet och ledtid. 
Konkurrensmässigt är det bara hel/blocktågsflöden som kan uppfylla aktuella logistikkrav. 
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Om en jämförelse istället görs med sjö- har tågtransporter ett övertag vad gäller ledtid och 
leveransprecision. Trots detta kritiseras tågtransporter långt mycket mer än sjötransporter. 
Sjötransporters operationella prestation är ansedd som fullt tillräcklig, och den förväntas 
inte leverera ”hög leveransprecision”. Vad säger då att tågtransporter skall jämföras med 
vägtransporter och inte sjötransporter? Volymmässigt är tågtransporter närmare sjö- än 
vägtransporter. 

Vidare anser vi att infrastrukturen behöver utvecklas för att tågtransporter skall bli mer 
attraktiva. I dagsläget ser vi inte tågtransporter som en ersättare till vägtransporter. 
Däremot anser vi att tågtransporter kan användas som en del i ett direktflöde. Där 
tågtransporter används för att flytta godset den fysiskt långa vägen. Detta går att göra 
genom att använda navsystem/knutpunkter där trailers samlas för att lyftas på tåget. 
Insamlingen av många trailers krävs för att uppnå tillräckliga volymer för att nå ett stabilt 
och lönsamt heltågsflöde. På samma sätt bryts trailrarna ner från heltåget vid en strategiskt 
placerad knutpunkt där vidare distribution kan genomföras.  

Vår bild är att endast hel/blocktågslösningar bör användas. Om dessa används och 
infrastrukturen är utbyggd bör tågflöden kunna leva upp till AB Volvos logistikkrav. Tåg 
kan leverera en hög leveransprecision till en bra ledtid där rätt förutsättningar finns, 
ledtiden och stabiliteten kan mäta sig med motsvarande vägtransport. Vidare är 
tågtransporter idealiska ur ett kärnvärdesperspektiv. Miljöfördelarna är stora, säkerheten 
anses vara bättre då trailerdragningar flyttas från vägarna och kvaliteten i transporter är 
generellt bra. Den stora nackdelen med tågtransporter är dess naturliga brist på flexibilitet. 
Denna flexibilitetsbrist går till viss del att kringgå genom att använda intermodala/ 
kombinerade transporter.  

Det uttalade logistikkravet på hög informationstillgänglighet bör inte vara något problem 
för tågtransporter att uppfylla. Vår bild är att tågoperatörerna, i dagsläget, är duktiga på att 
leverera information om problem eller driftstörningar. Detta område har förbättrats de 
senaste åren tack vare aktivt samarbete mellan Volvo och järnvägsoperatörerna. Numera 
finns denna typ av frågor med i kontrakten. 

Tågets möjlighet att vara effektivt ur ett totalt logistikkostnadsperspektiv är individuell i alla 
flöden. Skillnaden härstammar från godsets natur, transportavstånd, infrastrukturella 
upplägg, volymer och godsets värde. Således går det inte att säga att tågtransporter generellt 
är mer lönsamma än vägtransporter. Varje fall måste värderas individuellt, däremot kan 
vissa grunder antas behöva vara uppfyllda. Dessa grunder är stora volymer och avstånd 
längre än 300 kilometer. 
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6 Reflektioner 
Som tidigare nämnts har sju intervjuer genomförts, både via telefon och öga mot öga. Vi 
insåg relativt snabbt att vissa av de detaljerade frågorna inte skulle leda oss närmare 
examensarbetets mål. Men frågorna togs inte bort av den anledningen att vi redan skickat 
ut inbjudan till intervjuerna där intervjuguiden bifogats. Vi ansåg att borttagning av 
frågorna enbart skulle skapa förvirring och minska trovärdigheten. Istället försökte vi under 
intervjuerna att styra de mer detaljerade frågorna mot målen för att erhålla ett 
tillfredsställande resultat. Mycket tack vare intervjupersonernas kunnande och engagemang, 
under de mer öppna frågorna, fick vi det resultat som eftersöktes. 

Nu i efterhand har vi kommit till insikt att det är extremt viktigt att analysera varje fråga 
flera gånger, och hela tiden ställa sig frågan: “kommer detta leda oss närmare målet?”. Att 
tappa fokus från syftet och målet kan bli ödesdigert då det finns en risk i att tid ödslas på 
fel saker. 

Vi känner oss dock tillfreds med vad intervjuerna utmynnade i och stora delar av 
informationen lede oss mot det satta målet. Vi har även insett hur lätt det är att traska in på 
intressanta sidospår under arbetets gång. Sidospår som leder åt något helt annat håll, men 
som fortfarande är väldigt intressanta att analysera vid ett annat tillfälle. 

En av de största lärdomarna vi drar av detta examensarbete är att ständigt se sig om och ha 
blicken fäst mot målet. 
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Bilaga B:1 

A. Intervjuguide – Enhet utan tågtransporter 
Syftet med denna intervju är att undersöka utvalda Volvobolags transportkrav. Transportkraven 

skall sedan analyseras för att se hur väl järnvägslogistik kan uppfylla dessa. 

• Presentation av intervjuarna 
• Presentation av examensarbetet 

o Bakgrund, syfte mål 
• Fråga om ljudupptagning accepteras 
• Konfidentialitet  

• Ge möjlighet att sekretessgranska resultatet av intervjun 

Övergripande frågor kring logistik 
Vilken roll anser du att logistiken har i företagets värdekedja? 

• Vad skall logistiken klara av för att uppnå era mål? 
• Vad är viktigt för er? 

 
Hur ser du på järnvägstransporter som logistiklösning? 

• Har du några tidigare erfarenheter av järnvägstransporter? 
• Anser du att järnvägstransporter är ett konkurrenskraftigt alternativ i framtiden? 

 
Framtidsutsikter 

• Hur tror du att logistikfunktionens roll kommer att utvecklas inom företaget? 
o Tror du att det finns ett behov av att kunna hantera kombinationer av olika 

transportslag i framtiden? 
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Bilaga B:2 

Mer detaljerade frågor kring logistikkrav 

Ledtid  
Fokuseras på transportledtiden. Den tid det tar från att godset är färdigt för leverans från 
leverantör till dess att kunden mottager godset. 

• Från vilka punkter mäter ni ledtid? 
o Inkluderas förlagring för att uppnå tillräckliga leveransvolymer? 

• Vad är viktigast, kort ledtid eller hög leveransprecision? 
• Är kort ledtid i sig själv viktigt för er? 

o Kan ni tänka er längre ledtid mot att få lägre transportkostnad? Detta kan i sin tur 
medföra ändrade volymer och kapitalbindning.  

 
Leveranspålitlighet  
Tillförlitlighet i ledtid. Att den avtalade leveranstiden hålls. Godset kommer inte för tidigt och inte 
för sent. 

• Hur ser ni på förtidiga alternativt försenade leveranser? Vad är värst? 
• Finns lagerkapacitet tillgänglig vid förtidiga leveranser? 

• Generellt sett hur exakt måste leveransprecisionen vara?  
o Ex ±1 dag, klockslag, tidsfönster 

 
Leveranssäkerhet  
Säkerheten i leveranser grundar sig på ett väldigt fundamental krav, rätt vara i rätt mängd med rätt 
kvalitet. 

• Är det avgörande att få allt gods i en order exakt samtidigt? 
• Har ni ett buffertlager för att kompensera för felaktiga leveranser? 
 

Information 
Leverantören och kunden är i behov av att få information om leveransservicen kommer kunna 
uppfyllas enligt överenskommelse, bland annat störningar, mängder och kvalitetsdokument.  

• Hur viktig är information om driftsstörningar eller förändringar för er? 
• Fungerar informationsutbytet idag? 
• Saknar ni något i dagens arbetssätt? 

 
Flexibilitet  
I och med kundkraven på ledtid, pålitlighet och säkerhet skapas ett behov av anpassade leveranser 
enligt kundens önskemål. Det kan gälla saker så som emballage, leveransadresser, 
leveransfrekvenser och dokument. 

• Är det viktigt för er att kunna omdirigera gods? 
• Hur hanteras volymfluktuationer för ändå uppnå hög fyllnadsgrad? 
• Använder ni specialemballage/speciellt gods som endast passar i en speciell lastbärare? 
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Bilaga B:3 

Logistikkostnad 
Logistikkostnad avser logistikuppläggets totalkostnad, det vill säga transport- och 
hanteringskostnader, emballeringskostnader, lagringskostnader, brist- och förseningskostnader 
samt administrativa kostnader. 

• Är logistikkostnad en ”hög” kostnad för er? 
• Vilka delkostnader är de största? 
• Används en totalkostnadsanalys vid nya logistiklösningar? 

 
Transportkostnad 
Transportkostnader kan delas upp i två kategorier, egentliga kostnader och övriga kostnader. De 
egentliga kostnaderna är kostnader som är direkt sammanhängande till den fysiska distributionen 
är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Kategorin övriga kostnader innehåller alla 
kringkostnader som inte direkt hör ihop med den fysiska distributionen. Några exempel på övriga 
kostnader är tillfällig lagring, räntekostnader under transport, försäkringar och bokningskostnader. 

• Är kostnaden avgörande för valet av transportsätt? 
o Räknar ni på en totalkostnad? 

• Kan ni tänka er att ha ett större lager av inkommande material mot att i gengäld få lägre 
transportkostnader? 

• Är era kostnader för att hantera gods olika beroende på transportsätt? 
 
Miljöpåverkan 
Transportens påverkan på miljön. Fokus ligger på koldioxidutsläpp. 

• Hur mycket påverkar transportens miljöpåverkan ert beslut av transportsätt? 
• Är ni beredda att betala ett högre pris för en mer miljöriktig transport?  
 

Hur rangordnar du personligen dessa logistikkrav? 
 

Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 
Kort ledtid  

Hög leveranspålitlighet  

Hög leveranssäkerhet  

Hög informationstillgänglighet  

Hög flexibilitet  
Låg logistikkostnad  

Låg transportkostnad  

Låg miljöpåverkan  

 

Begränsningar med tågtrafik  
• Ser ni att det finns något i er verksamhet som skulle försvåra en eventuell övergång till 

tågtransporter? 
• Har Volvo globala logistikkrav? 

o På exempelvis ledtid, leveransprecision, lagernivåer, bundet kapital? 
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Bilaga B:4 

Behov av speciallösningar  
• Gör er verksamhet att ni är i behov av logistiska speciallösningar? 

 

Övriga viktiga logistikkrav   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns det logistikkrav som inte nämnts som är viktiga för er? 
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Bilaga C:1 

B. Intervjuguide – Enhet med tågtransporter  
• Presentation av intervjuarna 
• Presentation av examensarbetet 

o Bakgrund, syfte och mål 
• Fråga om ljudupptagning accepteras 
• Konfidentialitet  
• Ge möjlighet att sekretessgranska resultatet av intervjun 

Övergripande frågor kring tågtransporter 
Järnväg generellt  

• Kan du beskriva järnvägens möjligheter och restriktioner, alternativt fördelar och 
nackdelar? 

o Ledtid, tåglängder, spårvidd, rangeringar, tågmöten, kapacitet, viktbegränsningar 
och så vidare. 

 
Järnväg med de transportörer Volvo använder  

• Kan du beskriva transportörernas utnyttjade av järnvägens kapacitet? 
o Ledtid, tillgängliga vagnar, lok, kapacitet, tåglängder, viktbegränsningar och så 

vidare. 
 
Effektiviseringsmöjligheter  

• Vad finns det för möjligheter för Volvo att effektivisera tågtransporter? 
o Nya flöden? 
o Samarbeta med andra företag?  
o Öka flexibiliteten? 
o Resursutnyttjande? 
o Returflöden? 
o Kostnader? 

 
Framtidsutsikter 

• Hur tror du att tågmarknaden kommer att utvecklas? 
• Finns det några trender, vad är på gång? 
• Görs det något för att göra tågtransporter mer attraktiva rent infrastrukturellt? 

o T.ex. spår dedikerade till godstransporter 
o Förarbyten vid gränser 

  



En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo 
med hänsyn tagen till företagets logistikkrav 

Bilaga C:2 

 

Definitioner och frågor kring logistikkrav 

Ledtid  
Fokuseras på transportledtiden. Den tid det tar från att godset är färdigt för leverans från 
leverantör till dess att kunden mottager godset. 

• Från vilka punkter mäter ni ledtid? 
o Inkluderas förlagring för att uppnå tillräckliga leveransvolymer? 

• Vad är viktigast, kort ledtid eller hög leveransprecision? 
o Är det någon skillnad på avsändarens och mottagarens krav? 

• Är kort ledtid i sig själv viktigt för er? 
o Kan du tänka dig längre ledtid mot att få lägre transportkostnad? Detta kan i sin 

tur medföra ändrade volymer och kapitalbindning.  
• Hur upplever du tågtransporters ledtid gentemot vägtransporter? 
 

Leveranspålitlighet  
Tillförlitlighet i ledtid. Att den avtalade leveranstiden hålls. Godset kommer inte för tidigt och inte 
för sent. 

• Hur ser du på förtidiga alternativt försenade leveranser? Vad är värst? 
• Finns lagerkapacitet tillgänglig vid förtidiga leveranser? 
• Hur exakt måste leveransprecisionen vara? Ex ±1 dag, klockslag, tidsfönster 
 

Leveranssäkerhet  
Säkerheten i leveranser grundar sig på ett väldigt fundamental krav, rätt vara i rätt mängd med rätt 
kvalitet. 

• Är det avgörande att få allt gods i en order exakt samtidigt? 
• Har ni ett buffertlager för att kompensera för felaktiga leveranser? 
• Upplever du någon skillnad i hanteringsskador eller undervägsskador mellan tåg och 

lastbil? 
 

Information 
Leverantören och kunden är i behov av att få information om leveransservicen kommer kunna 
uppfyllas enligt överenskommelse, bland annat störningar, mängder och kvalitetsdokument.  

• Hur viktigt är det med tidig avvikelseinformation för er?  
o Vilka levererar den? 

• Fungerar informationsutbytet idag? 
• Saknar ni något i dagens arbetssätt? 

 
Flexibilitet  
I och med kundkraven på ledtid, pålitlighet och säkerhet skapas ett behov av anpassade leveranser 
enligt kundens önskemål. Det kan gälla saker så som emballage, leveransadresser, 
leveransfrekvenser och dokument. 

• Innebär tågtransporter en minskad flexibilitet för er? 
• Hur hanteras volymfluktuationer för ändå uppnå hög fyllnadsgrad? 
• Använder ni specialemballage/speciellt gods som endast passar i en speciell lastbärare? 
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Logistikkostnad 
Logistikkostnad avser logistikuppläggets totalkostnad, det vill säga transport- och 
hanteringskostnader, emballeringskostnader, lagringskostnader, brist- och förseningskostnader 
samt administrativa kostnader. 

• Kan du tänka dig att det är värt att bygga större lager mot att i gengäld möjliggöra 
tågtransporter? 

• Kan mängden administrativt arbete för en specifik mängd gods jämföras mellan 
järnvägstransporter och vägtransporter? 

• Prioriteras vissa delkostnader i logistikupplägget? 
• När är det rent ekonomiskt fördelaktigt att använda tågtransporter? 

 
Transportkostnad 
Transportkostnader kan delas upp i två kategorier, egentliga kostnader och övriga kostnader. De 
egentliga kostnaderna är kostnader som är direkt sammanhängande till den fysiska distributionen 
är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Kategorin övriga kostnader innehåller alla 
kringkostnader som inte direkt hör ihop med den fysiska distributionen. Några exempel på övriga 
kostnader är tillfällig lagring, räntekostnader under transport, försäkringar och bokningskostnader. 

• Är kostnaden avgörande för valet av transportsätt? 
o Räknar ni på en totalkostnad? 

• Kan du tänka dig att ha ett större lager av inkommande material mot att i gengäld få lägre 
transportkostnader? 

• Är era kostnader för att hantera gods olika beroende på transportsätt? 
 
Miljöpåverkan 
Transportens påverkan på miljön. Fokus ligger på koldioxidutsläpp. 

• Hur mycket påverkar transportens miljöpåverkan ert beslut av transportsätt? 
• Är ni beredda att betala ett högre pris för en mer miljöriktig transport?  
• Mäter ni er miljöpåverkan? 

o Om ja, hur? 

 

Hur rangordnar du personligen dessa logistikkrav? 
 

Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 
Kort ledtid  

Hög leveranspålitlighet  

Hög leveranssäkerhet  

Hög informationstillgänglighet  

Hög flexibilitet  

Låg logistikkostnad  

Låg transportkostnad  

Låg miljöpåverkan  
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Begränsningar i tågtrafiken  
• Ser du att det finns något i er verksamhet som skulle försvåra en eventuell övergång till 

fler tågtransporter? 

 

Behov av speciallösningar  
• Gör er verksamhet att ni är i behov av logistiska speciallösningar? 

 

Övriga viktiga logistikkrav  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommentarer: 
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C. Intervjuguide – transportinköpare järnväg  
• Presentation av intervjuarna 
• Presentation av examensarbetet 

o Bakgrund, syfte och mål 
• Fråga om ljudupptagning accepteras 
• Konfidentialitet  
• Ge möjlighet att sekretessgranska resultatet av intervjun 

Definitioner och frågor kring tågtransporter 
Järnväg generellt  

• Kan du beskriva järnvägens möjligheter och restriktioner, alternativt fördelar och 
nackdelar? 

o Ledtid, tåglängder, spårvidd, rangeringar, tågmöten, kapacitet, viktbegränsningar 
och så vidare 

 
Järnväg med de transportörer Volvo använder  

• Kan du beskriva transportörernas möjligheter och restriktioner, alternativt fördelar och 
nackdelar? 

o Ledtid, tillgängliga vagnar, lok, kapacitet, tåglängder, viktbegränsningar och så 
vidare 

 
Effektiviseringsmöjligheter  

• Vad finns det för möjligheter för Volvo att samarbeta med andra företag, och på så sätt 
förbättra tågtransporters möjligheter? 

o Öka flexibiliteten? 
o Resursutnyttjande? 
o Returflöden? 
o Kostnader? 

 
Framtidsutsikter 

• Hur tror transportörerna att tågmarknaden kommer att utvecklas? 
• Finns det några trender, vad är på gång? 
• Görs det något för att göra tågtransporter mer attraktiva rent infrastrukturellt? 

o T.ex. spår dedikerade till godsspår? 
o Förarbyten vid gränser? 
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Mer detaljerade frågor 
Ledtid  
Fokuseras på transportledtiden. Den tid det tar från att godset är färdigt för leverans från 
leverantör till dess att kunden mottager godset. 

• Var ligger fokus vid inköp av tågtransporter, kort ledtid eller hög leveransprecision? 
• Hur påverkas generellt ledtiden vid en övergång till tågtransport? 
• Går det att köpa olika ledtider på samma sträcka? 

o Teorin tar upp att prioritet kan köpas på spåret. 
• Om Volvo vill ha en specifik ledtid, vad krävs för att uppnå detta och vad får det för 

effekter? 
 

Leveranspålitlighet  
Tillförlitlighet i ledtid. Att den avtalade leveranstiden hålls. Godset kommer inte för tidigt och inte 
för sent. 

• Har du någon generell statistik? 
o Volvo, tågtransporter allmänt? 

• Hur ser ni rent kontraktsmässigt på förtidiga alternativt försenade leveranser?  
o Vem bär ansvaret vid förtidiga respektive försenade leveranser? 

• Hur hanteras, längre och kortare, driftstörningar? 
• Kan olika nivåer av leveransprecision köpas in? Hur exakt kan det bli? 
• Om Volvo vill ha en specifik ankomsttid, vad krävs för att uppnå detta och vad får det för 

effekter? 
 

Leveranssäkerhet  
Säkerheten i leveranser grundar sig på ett väldigt fundamental krav, rätt vara i rätt mängd med rätt 
kvalitet. 

• Hur står sig tåg riskmässigt i jämförelse med andra transportslag? 
o Stöld, hanteringsskador, undervägsskador? 

 
Information 
Leverantören och kunden är i behov av att få information om leveransservicen kommer kunna 
uppfyllas enligt överenskommelse, bland annat störningar, mängder och kvalitetsdokument.  

• Vilka möjligheter har tågbolagen att leverera information? 
• Finns det några ambitioner hos transportörerna att integrera kunderna i dess 

informationssystem? 
o GPS, RFID, vagnmärkning? 

• Kan tågbolagens informationstillgänglighet jämföras med lastbilsåkeriernas? 
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Flexibilitet  
I och med kundkraven på ledtid, pålitlighet och säkerhet skapas ett behov av anpassade leveranser 
enligt kundens önskemål. Det kan gälla saker så som emballage, leveransadresser, 
leveransfrekvenser och dokument. 

• Skapar dagens tågmarknad några begräsningar? 
o För få aktörer, ingen konkurrens? Få antal vagnar? 

• Vilka begränsningar ser du med tågtransporters flexibilitet?  
• Går det inköpsmässigt att hantera volymfluktuationer? 

o Frekvens? Vagnantal? Blocktåg/heltåg? 
 
Logistikkostnad 
Logistikkostnad avser logistikuppläggets totalkostnad, det vill säga transport- och 
hanteringskostnader, emballeringskostnader, lagringskostnader, brist- och förseningskostnader 
samt administrativa kostnader. 

• Kan du tänka dig att det är värt att bygga större lager mot att i gengäld möjliggöra 
tågtransporter? 

• Kan mängden administrativt arbete för en specifik mängd gods jämföras mellan 
järnvägstransporter och vägtransporter? 

• Används en totalkostnadsanalys vid inköp av tågtransporter eller ligger fokus på låga 
transportkostnader (eller något annat)? 

• Vad är skillnaderna mellan heltåg, blocktåg och singelvagnar ur ett inköpsperspektiv? 

 
Transportkostnad 
Transportkostnader kan delas upp i två kategorier, egentliga kostnader och övriga kostnader. De 
egentliga kostnaderna är kostnader som är direkt sammanhängande till den fysiska distributionen 
är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Kategorin övriga kostnader innehåller alla 
kringkostnader som inte direkt hör ihop med den fysiska distributionen. Några exempel på övriga 
kostnader är tillfällig lagring, räntekostnader under transport, försäkringar och bokningskostnader. 

• Hur skiljer sig priset mellan vägtransporter och tågtransporter? 
• Hur mycket anser du att prisskillnaden är värd?  

o När är det värt att använda det billigare transportsättet? 
• Vilka faktorer påverkar tågets lönsamhet? 

o Industrispår, avstånd, volymer, övrigt? 
• När är det rent ekonomiskt fördelaktigt att använda tågtransporter om bara 

transportkostnaden jämförs? 
 

Miljöpåverkan 
Transportens påverkan på miljön. Fokus ligger på koldioxidutsläpp. 

• Väger ni in minskad miljöpåverkan vid upphandling av tågtransporter? 
• Tas nationella skillnader mellan elframställning med i bedömningen? 

o T.ex. Viking rail som går genom olika länder 
• Har du något material som visar på miljömässiga vinster vid tågtransport jämfört med 

exempelvis lastbil? 
• Hur mäter tågbolagen dess miljöpåverkan? 

o Hur redovisas det? 



En studie i hur järnvägens möjligheter kan appliceras inom AB Volvo 
med hänsyn tagen till företagets logistikkrav 

Bilaga C:8 

Hur rangordnar du personligen dessa logistikkrav? 
Bortse från din roll som inköpare 

Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 
Kort ledtid  

Hög leveranspålitlighet  

Hög leveranssäkerhet  

Hög informationstillgänglighet  

Hög flexibilitet  

Låg logistikkostnad  

Låg transportkostnad  
Låg miljöpåverkan  

 

Övriga viktiga logistikkrav   
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D. Kvantifiering av logistikkrav 

 

 

1 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid 8 
Hög leveranspålitlighet 1 

Hög leveranssäkerhet 5 

Hög informationstillgänglighet 2 

Hög flexibilitet 7 

Låg logistikkostnad 3 

Låg transportkostnad 4 

Låg miljöpåverkan 6 

2 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid 7 

Hög leveranspålitlighet 2 

Hög leveranssäkerhet 1 

Hög informationstillgänglighet 3 

Hög flexibilitet 6 

Låg logistikkostnad 4 

Låg transportkostnad 5 

Låg miljöpåverkan 8 

3 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid 5 

Hög leveranspålitlighet 1 

Hög leveranssäkerhet 2 

Hög informationstillgänglighet 3 
Hög flexibilitet 8 

Låg logistikkostnad 4 

Låg transportkostnad 7 

Låg miljöpåverkan 6 

4 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid 4 

Hög leveranspålitlighet 1 

Hög leveranssäkerhet 5 

Hög informationstillgänglighet 2 

Hög flexibilitet 8 
Låg logistikkostnad 3 

Låg transportkostnad 7 

Låg miljöpåverkan 6 

5 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid 3 

Hög leveranspålitlighet 1 

Hög leveranssäkerhet 2 

Hög informationstillgänglighet 4 

Hög flexibilitet 6 

Låg logistikkostnad 5 

Låg transportkostnad 8 
Låg miljöpåverkan 7 

6 
Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 

Kort ledtid N/A 

Hög leveranspålitlighet N/A 

Hög leveranssäkerhet N/A 

Hög informationstillgänglighet N/A 

Hög flexibilitet N/A 

Låg logistikkostnad N/A 

Låg transportkostnad N/A 

Låg miljöpåverkan N/A 
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7 

Högst prioritet = 1, Lägst prioritet = 8 
Kort ledtid 2 

Hög leveranspålitlighet 1 

Hög leveranssäkerhet 6 

Hög informationstillgänglighet 4 
Hög flexibilitet 5 

Låg logistikkostnad 3 

Låg transportkostnad 8 

Låg miljöpåverkan 7 


